
Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

 P.R.I.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50389 Nr: 1959-14.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18026

 Vistos etc.

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95.

Em atenção à manifestação do Estado às fls. 56, entendo que a obrigação 

discutida nestes autos restou cumprida.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

 P.R.I.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58758 Nr: 264-54.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Strapasson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o valor apresentado pela exequente, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos.DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO 

DO DÉBITO.O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM.Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito.Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou PRECATÓRIO, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV.O Ofício Requisitório deverá ser expedido de 

acordo com o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, 

acompanhado de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do 

referido Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de 

recebimento (se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE 

(se os autos forem eletrônicos).Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação.Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM.Em seguida, deverá encaminhar ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, 

cópia do cálculo de liquidação e da certidão supramencionada, para 

apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do Provimento 

11/2017-CM.Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização 

de sequestro do valor líquido atualizado.

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 4/2020-DF.

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 52, XV da Lei Estadual nº 4.964/1985;

 CONSIDERANDO o Contrato administrativo nº 104/2019, firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a empresa TMF 

Engenharia e Serviços para manutenção predial d o fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães;

 CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação da rede elétrica, a 

pintura em paredes, teto , portas e janelas, bem como a elevação de 

paredes e di visórias e instalação de portas de emergência;

 CONSIDERANDO que o serviço de manutenção predial ocasionará 

impactos a usuários internos e externos do prédio (barulho, sujeita, etc.) 

podendo ocasionar reações alérgicas a produtos químicos, assim, a fim de 

não expor a risco a saúde do público (interno e externo) que aqui transita ;

 RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o expediente no âmbito do Foro Judicial desta Comarca 

de Chapada dos Guimarães/MT, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 

2020, para a realização dos trabalhos de manutenção predial nas 

dependências do Fórum.

Art. 2º. Os prazos que porventura se iniciarem ou encerrarem nestas 

datas ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Art. 3º. As medidas de caráter urgente, assim elencadas no art. 242 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC e serão atendidas através do telefone 65 99244-6595.

Art. 4º. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso; Corregedoria-Geral da Justiça; Coordenadoria de 

Comunicação; Ministério Público; Defensoria Pública; Polícia Civil; Ordem 

dos Advogados do Brasil.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães/MT, 12 de fevereiro de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 5/2020-DF.

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do disposto no art. 52, XXIII da Lei Estadual nº 

4.964/85.

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, de 2/12/2016, 

acerca da documentação necessária para o procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências.

CONSIDERANDO que a servidora Ildenês Rocio Ribas Reis, Mat. 4475, 

Técnico Judiciário, Gestor Judiciári o do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca estará em usufruto de 

férias no período de 26 de fevereiro de 2020 a 16 de março de 2020.

RESOLVE:

DESIGNAR Eliane Rosa Campos Rodrigues, Mat. 7401, Analista Judiciário, 

para exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciário , do CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Chapada dos Guimarães, no período de 26 de fevereiro de 2020 a 16 de 

março de 2020. A presente portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 12 de fevereiro de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara
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