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CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho
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Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00
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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0724675-73.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ANDRÉ GUIMARÃES LIRA

ADVOGADO(A):

 AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA – OAB/MT 7.103-B

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por André Guimarães Lira em benefício próprio referente à Guia nº 81009 

recolhida em duplicidade.

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Certidão do Gestor Judiciário da Vara atestando a não utilização da Guia.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0723964-68.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

ADVOGADO (S):

DR. USSIVEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB/MT 3.150-A

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT, 

DEFIRO o credenciamentoda estagiáriaLUANNA MEURER OLIVEIRA 

(OAB/MT 21.315/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 442/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário RODRIGO MEDEIROS 

CAMPOS, matrícula nº. 14.083, do(a) Quarto Juizado Especial Cível - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0724794-34.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) VALDINETE MARIA MENDES DE SOUZA, 

matrícula nº. 21824, Analista Judiciário, lotado(a) no Quarto Juizado 

Especial Cível - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário, no período de 10/09/2018 a 29/09/2018 

(férias).

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 3 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 443/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0080019-83.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) ANTONIO HENRIQUE VATTOS, 

matrícula nº. 23070, nomeado (a) pela Portaria n.º 550/2016/GRHFC, de 

14/11/2016, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

I, no Gabinete do Juiz - 5ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, com 

efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) ANTONIO HENRIQUE VATTOS, 

matrícula nº. 23070, portador(a) do RG nº. 21823359 SSP/MT e CPF nº. 

027.669.751-01, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete da Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - 

Drª. Silvana Ferrer Arruda, com efeitos a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 3 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 444/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0079415-25.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) KELLY KAROLYNE SILVA BARROS, 

portador(a) do RG nº. 17621232 SSP/MT e CPF nº. 023.232.921-45, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete da 

Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Drª. Silvana Ferrer 

Arruda, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 3 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 445/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0724840-23.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS, matrícula 

nº. 37475, Técnico Judiciário, na secretaria da 8ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 23/08/2018.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 3 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 446/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a cessão para a 39ª Zona Eleitoral, que consta do 

expediente CIA nº. 0724846-30.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) OSVALDO SAKAMOTO, matrícula nº. 3864, 

Técnico Judiciário, na Central de Administração da Comarca de Cuiabá, 

com efeitos a partir de 29/08/2018.
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Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 3 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 447/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0724850-67.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) JANETE APARECIDA PORTA RODRIGUES, 

matrícula nº. 5102, Auxiliar Judiciário, na secretaria da 12ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 30/08/2018.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 3 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070989 Nr: 55802-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO GALVÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996339 Nr: 21777-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENILDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967589 Nr: 8029-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIOS MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017627 Nr: 30798-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargado, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$2.480,38(dois mil e quatrocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048555 Nr: 45738-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFCRED- COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO 

DOS SERV. DA FUND. UFMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968336 Nr: 8439-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSC, SEBASTIÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021310 Nr: 32598-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963416 Nr: 6221-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AGNALDO GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014101 Nr: 29346-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA STEFANE MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128406 Nr: 22349-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEEAN ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 
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e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987228 Nr: 17249-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JAIR LONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIELIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

FARAH - OAB:17186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966707 Nr: 7706-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, CREDIFIBRA S.A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. ZANETTI ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA, EVERTON ALLAN ZANETTI, MAURO FÉLIX ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REALSI ROBERTO CITADELLA - 

OAB:47925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11.755/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte excepto, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103330 Nr: 11850-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON MARTINS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 961046 Nr: 5246-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS LOPES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804054 Nr: 10512-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

710,20 (setecentos e dez reais e vinte centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 296,77(duzentos e noventa e 

seis reais e setenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1277756 Nr: 1128-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949863 Nr: 60265-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA DE DEUS ME, ALEX VIEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDECARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO 

PENTEADO - OAB:88.737 RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.555,66 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e 

seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$2.277,83(dois mil e 

duzentos e setenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 2.277,83(dois mil e duzentos e setenta e sete centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428306 Nr: 10109-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELFRID BECK, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RONALDO R. PINTO - 

OAB:17.081-PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$62,54 (sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), para 

recolhimento da guia de custas e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas, deverá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997909 Nr: 22570-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021651 Nr: 32753-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701313 Nr: 35934-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A, DOMENICO ANGOTTI, 

FRUCTUOSO FERNANDO RIVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 
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(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16780 OAB/BA

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333017 Nr: 3818-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. B., MARIA DO ROSÁRIO DE SOUSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO - OAB:12703-B, EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010116 Nr: 27618-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASS, MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,83 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,12(sessenta e 

oito reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361510 Nr: 31449-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARTINS BEZERRA, ORIVALDO NUNES 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885991 Nr: 20512-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO DA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS. - OAB:OAB/MT 

17049

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903976 Nr: 32846-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA, JOÃO 

DOS SANTOS MENDONÇA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903609 Nr: 32553-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSDA, MARCIA RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922653 Nr: 45038-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897550 Nr: 27978-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034582 Nr: 38935-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMR, HANDERSON RAINIER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Vinicius Pereira - 

OAB:OAB/RJ84367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 

8117

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

606,63 (seiscentos e seis reais e sessenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 193,20(cento e 

noventa e três reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334818 Nr: 5386-27.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE CHAVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAMPOS, NEIDE OLIVEIRA 

CAMPO, JÂNIO RIBEIRO JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMERINDO JOSÉ SILVA COSTA 

- OAB:2256, CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - OAB:13309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA - 

OAB:6740 OAB/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, LUIS 

EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.502,92 (um mil e quinhentos e dois reais e noventa e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$736,71 (setecentos e trinta e seis reais e 

setenta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$751,46(setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704285 Nr: 38970-17.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CUNHA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462339 Nr: 30969-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARIA FERREIRA RUFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897844 Nr: 28181-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE RODRIGUES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

621,07 (seiscentos e vinte e um reais sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 207,64(duzentos e 

sete reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864446 Nr: 5192-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR LINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923011 Nr: 45244-55.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RONALDO COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027497-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

UDSON DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA VIEIRA BARBOSA OAB - 767.220.311-87 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027497-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): UDSON DE ALBUQUERQUE RÉU: 

GUILHERME VIEIRA DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE: IZABEL 

CRISTINA VIEIRA BARBOSA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

exordial para, cumprir integralmente o despacho constante do Id. 

14910078, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionando aos autos a 

sentença, uma vez que a acostada do Id. 15016445 está incompleta, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028385-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR KLIPPEL (ADVOGADO(A))

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SIMIONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SIMIONI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028385-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDUARDO SIMIONI 

INVENTARIADO: FERNANDA SIMIONI Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da peça exordial, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos a certidão de óbito dos pais da 

falecida , sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de agosto 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028497-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO (ADVOGADO(A))

SAIENY CRISTINI DA SILVA CAROLLO (REQUERENTE)

TIAGO RODRIGUES FREDERICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028497-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: TIAGO RODRIGUES 

FREDERICO, SAIENY CRISTINI DA SILVA CAROLLO Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, retificando o valor da causa, conforme dispõe o art. 292, III 

do CPC, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de agosto 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028392-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO VIANA (ADVOGADO(A))

ALEXANDER CAMILO DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028392-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDER CAMILO DE SOUZA MAGALHAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, proposto 

perante este juízo por Alexandre Camilo de Souza Magalhães, 

devidamente qualificado nos autos. Busca o requerente o levantamento 

dos valores deixados pelo de cujus Emiliano Pinto Magalhães, referente 

aos saldos constantes em conta corrente e poupança. Observando-se os 

documentos colacionados ao processo, e conforme a certidão de óbito 

constante do Id. 15027305, têm-se informações de que o falecido deixou 

bens a inventariar. O levantamento de valores depositados em conta 

bancária é autorizado pela Lei n. 6.858-1980, desde que não hajam outros 

bens a inventariar, conforme dispõe seu art. 2º: “O disposto nesta Lei se 

aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, 

recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a 

inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança 

e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do 

Tesouro Nacional.” Diante do exposto, intime-se o Ilustre subscritor da 

exordial, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de 

que esclareça quanto aos bens sujeitos a inventário, conforme consta na 

certidão de óbito do de cujus, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028043-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO NEVES (REQUERENTE)

DENILSO GADELHA NEVES (REQUERENTE)

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DELSO GADELHA NEVES (REQUERENTE)

DANILO GADELHA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Dereide Gadelha Neves (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028043-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELSO NEVES, DELSO 

GADELHA NEVES, DENILSO GADELHA NEVES, DANILO GADELHA NEVES 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE DEREIDE GADELHA NEVES Vistos etc. Intime-se 

o ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos cópia dos documentos pessoais do Denilso e 

Elso, bem como, as certidões de casamento de Delso e Denilso, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027711-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA AVANCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHO JOSE AVANCI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027711-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA AVANCI 

INVENTARIADO: PEDRINHO JOSE AVANCI Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da peça exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

informando nos autos a qualificação e endereço dos outros 04 (quatro) 

herdeiros, tendo em vista constar na certidão de óbito do falecido, que 

este deixou 05 (cinco) filhos, sob pena de indeferimento da presente 

ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028233-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (ADVOGADO(A))

ELIZABETE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028233-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZABETE PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: VANDERLEI PEREIRA GOMES Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da peça exordial, para emendar a exordial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos laudo médico atualizado, que 

contenha o CID, tendo em vista que o colacionado nos autos são do ano 

de 2008, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FERREIRA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003276-86.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 3 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011855-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF (ADVOGADO(A))

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VANESSA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA (REQUERIDO)

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1011855-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VANESSA DA SILVA BRITO 

REQUERIDO: HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA Vistos etc. 

Intimem-se as partes, para manifestarem-se acerca do parecer Ministerial, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 3 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025564-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. V. F. (AUTOR(A))

J. W. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1025564-28.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 3 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977147 Nr: 12686-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ZANCANARO JANZ, ANA PAULA JANZ, CARLA 

JANZ ALVES, JAQUES LUIZ ALVES, CARLOS EDUARDO JANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARTHUR CARLOS JANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DECIO JOSE 

TESSARO, para devolução dos autos nº 12686-93.2015.811.0041, 

Protocolo 977147, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010032-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

DEBORAH CRISTINA JANUARIO (AUTOR(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIDA MAHFOUZ (RÉU)

SEBASTIAO DO NASCIMENTO (RÉU)

ANA MARIA JANUARIO (RÉU)

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO (RÉU)
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MANOEL BENEDITO JANUARIO (RÉU)

ANICI MARIANO DO NASCIMENTO FRANCA (RÉU)

MOHAMED ALI HAMMOUD (ADVOGADO(A))

SAMIR HAMMOUD (ADVOGADO(A))

LUCINEI JANUARIO DE ARAGAO (RÉU)

SANDRA MARIA JANUARIO (RÉU)

FRANCISCO DO NASCIMENTO (RÉU)

BENEDITA DO NASCIMENTO (RÉU)

KASSIA MAHFOUZ (RÉU)

MARIA DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010032-48.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): DEBORAH CRISTINA JANUARIO RÉU: NADIDA MAHFOUZ, 

KASSIA MAHFOUZ, ANICI MARIANO DO NASCIMENTO FRANCA, 

BENEDITA DO NASCIMENTO, SEBASTIAO DO NASCIMENTO, MARIA DO 

NASCIMENTO, LUCINEI JANUARIO DE ARAGAO, FRANCISCO DO 

NASCIMENTO, ANA MARIA JANUARIO, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, 

SANDRA MARIA JANUARIO, MANOEL BENEDITO JANUARIO Vistos etc. 

Tendo em vista que, a coleta do material genético de Nadida e Kássia fora 

efetivada, conforme informações do id. 14871384, designo o dia 10 de 

setembro de 2018, às 13:30 horas, para que, seja feita a coleta do material 

genético da requerente Deborah que, deverá se dar junto ao Gabinete 

deste juízo, a cargo de quem ficará, o acondicionamento e envio das 

amostras ao Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, localizado 

na Avenida Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 74.015-125, TEL: 

(62)3223-9903 Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. Juliana Alves São 

Julião, que ora nomeio como perita deste Juízo, independentemente de 

compromisso. O pagamento do exame fica de responsabilidade das partes 

(Deborah, Nadida e Kássia) que, deverão providenciar sua quitação até a 

data da coleta, no valor de R$ 1.635,00 (hum mil seiscentos e trinta e cinco 

reais). Como quesitos do Juízo, deverão ser encaminhadas as seguintes 

indagações: 1) Pode o Sr. Perito informar o número de bandas 

coincidentes com as do(da) autor(a), encontradas no material genético do 

réu? Em caso afirmativo, qual o número? 2) Diante do resultado obtido, o 

Sr. Perito pode informar se exclui ou determina a paternidade do réu sob 

o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito 

informar a técnica utilizada para a obtenção dos resultados? Intimem-se as 

partes, para que se pronunciem, acerca da necessidade de quesitos 

complementares e, de indicação de Assistentes Técnicos. O laudo pericial 

deverá ser encaminhado a este Juízo, contendo a resposta, se o 

requerido é ou não o pai biológico da autora. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017928-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA DE SALLES (ADVOGADO(A))

ALINE SILVA DE SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR SILVA SALLES (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SILVA DE SALLES OAB - 000.776.010-84 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ALINE SILVA DE SALLES (HERDEIRO)

NESTOR SILVA SALLES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017928-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALINE SILVA DE SALLES INVENTARIADO: NESTOR SILVA 

SALLES REPRESENTANTE: ALINE SILVA DE SALLES Vistos etc. Em 

atenção aos requerimentos do id.15083092, determino a exclusão dos 

advogados, anteriormente cadastrados no PJE, tendo em vista que, a 

requerente passará à militar em causa própria. Indefiro, por ora, o pedido 

para a venda do veículo Fiat Uno Way, placa NTZ-3900, eis que, para a 

apreciação de tal requerimento, deverá vir aos autos, cópia atualizada do 

contrato social da empresa Nestor Soares de Salles & Cia Ltda, visto que, 

o encartado no id.15091531, data de 11.12.1993. Oficie-se o Detran/MT, 

para que, promova a baixa do veículo GOL, placa JYF-8541, em nome do 

falecido, Nestor Soares Salles, tendo em vista que, se encontra em 

processo de reciclagem, estando apreendido, desde o ano de 2013, no 

referido Órgão. Outrossim, promova-se a baixa das primeiras 

declarações, constantes do id. 15007963. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016614-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEUS LEAL CARDOSO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODNEY LEAL CARDOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016614-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AMADEUS LEAL CARDOSO REQUERIDO: RODNEY LEAL 

CARDOSO Vistos etc. Intimem-se as partes para que, se manifestem, em 

05 (cinco) dias, acerca do estudo realizado. Após, vista ao douto 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019749-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES PEREIRA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON PEREIRA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA (ADVOGADO(A))

Marcelo de Siqueira Luz (ADVOGADO(A))

ENOQUE DA SILVA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

BELIZE ASSUNCAO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019749-21.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESSICA RODRIGUES PEREIRA E SILVA REQUERIDO: 

CELSON PEREIRA E SILVA Vistos etc. Intime-se a atual curadora, Belize, 

por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) 

dias, acerca do estudo realizado (id.10964803), bem como, sobre o 

compartilhamento da curatela. Com a devida manifestação, vista ao douto 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037490-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

ROBERTA GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI (ADVOGADO(A))

NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1037490-40.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROBERTA GRANZOTTO SANTOS, NERI TERESINHA 

GRANZOTTO SANTOS, LEANDRO GRANZOTTO SANTOS REQUERIDO: 

GENEZIO GOMES DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que, comprove nos autos, em 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência para cumprimento do mandado de citação, sob 
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pena de extinção. Ultrapassado o prazo acima assinalado sem a devida 

providência, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1028089-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI (ADVOGADO(A))

STELLA CRISTINE SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON JONE ALBUQUERQUE DE MOURA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028089-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: STELLA CRISTINE SILVA 

EXECUTADO: JEFFERSON JONE ALBUQUERQUE DE MOURA Vistos etc. 

Defiro a gratuidade processual nos termos do art. 98, do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Intime-se o 

executado[1] pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito 

exequendo, correspondente ao mês de agosto/2018, totalizando R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), bem como as prestações 

que vencerem no curso da presente ação, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuar a quitação sob pena de protesto judicial e de 

prisão civil, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte devedora, para efetuar o depósito da pensão alimentícia, diretamente 

na conta bancária da parte autora, junto ao Banco do Bradesco, agência 

3017-1, conta corrente nº 8556-6. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente, como mandado de citação/intimação. 

Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Jefferson Jone Albuquerque de Moura – 

Endereço: Rua E, Bairro: Itamarati, Casa 09, Quadra 20, Cidade: 

Cuiabá-MT, Telefone: (65) 9 9674-3764. ZONA 04.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028029-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARCIO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

DENEZIO Pio da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DA SILVA CORREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028029-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS MARCIO DA SILVA 

CORREA REQUERIDO: ROSENIL DA SILVA CORREA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como Curador Provisório de 

ROSENIL DA SILVA CORREA, mediante compromisso, MARCOS MÁRCIO 

DA SILVA CORRÊA, para que, pratique os atos da vida civil da 

curatelanda que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o 

curador poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos 

atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cite-se[1] a 

curatelanda dos termos desta ação, fazendo constar do mandado que, a 

mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se 

a curatelanda, encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, sem manifestação 

da parte ré, remetam-se os autos à culta Defensora Pública que, ora 

nomeio como curadora especial da beneficiária, conforme disciplina o art. 

72, do CPC. Oficie-se o INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este 

Juízo se a curatelanda, recebe algum benefício previdenciário. Em caso 

positivo, que seja remetida cópia do prontuário e laudo médico, para ser 

juntado a estes autos. Realize-se estudo social em 30 (trinta) dias. 

Notifique-se o douto Parquet. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Rosenil da Silva Correa – 

Endereço: Rua Rio Parecis, Quadra 09, Casa 04, Bairro: Grande Terceiro, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.065-530. ZONA 01.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022700-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. S. (AUTOR(A))

CARLIANE SALES PLETZ (AUTOR(A))

JOEL FELICIANO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO WLADEMIR SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022700-17.2018.8.11.0041. AUTOR: CARLIANE SALES PLETZ, ISABELA 

PLETZ SILVA RÉU: ALESSANDRO WLADEMIR SILVA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Alimentos, 

proposta por Izabela Pletz Silva, representada por sua genitora Carliane 

Sales Pletz, em face de Alessandro Wlademir Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos. O documento constante do Id. 14361443, 

demonstra o vínculo de parentesco existente entre o requerido e a infante, 

visto que, são pai e filha. Em decorrência da referida paternidade o 

demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do infante, razão 

pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 50% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a 

ausência de comprovação dos ganhos do alimentante, bem como, dos 

gastos do alimentado. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo 

o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de 

depósito na conta bancária da parte autora, junto ao Banco do Brasil, 

agência 2373-6, conta nº 10.293-8. Os alimentos incidirão, também, nas 

verbas de férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 24 de setembro de 2018 às 

09:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida 

de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de citação/intimação. Intime-se a autora, por meio de seu ilustre 

advogado. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito [1] Alessandro Wlademir Silva – Endereço: Residencial 

Paiaguás, Bloco B, Quadra 12, Apartamento 203, Bairro: Jardim 

Florianópolis, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78055-807. ZONA 03.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026305-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (AUTOR(A))

MARCELO JOVENTINO COELHO (ADVOGADO(A))

ANALICE QUEIROZ PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARNEIRO JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1026305-68.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDREW PEREIRA CARNEIRO, 

ANALICE QUEIROZ PEREIRA RÉU: DOUGLAS CARNEIRO JUNIOR Vistos 

etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 
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Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de 

Alimentos, proposta por Andrew Pereira Carneiro, representado por sua 

genitora Analice Queiroz Pereira, em face de Douglas Carneiro Junior, 

todos devidamente qualificados nos autos. O documento constante do Id. 

14745367, demonstra o vínculo de parentesco existente entre o requerido 

e o infante, visto que, são pai e filho. Em decorrência da referida 

paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do 

infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 50% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete), justificando-se o arbitramento neste valor 

ante a alegada profissão do demandado, que labora como motorista. O 

vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de desconto em folha de 

pagamento do alimentante, perante à Empresa Pantanal Transportes 

Urbanos LTDA[1] e, depósito na conta bancária da parte autora, que 

deverá ser informada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Os 

alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, para o 

próximo dia 24 de setembro de 2018 às 10:00 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[2] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente, como mandado de citação/intimação. Notifique-se 

o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Pantanal Transportes Urbanos LTDA, Endereço: Av. José Estevão 

Torquato da Silva Neto, nº 1345, Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT. 

[2] Douglas Carneiro Junior – Endereço: Rua 313, Quadra 101, Casa 29, 

Setor 03, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78088-395. ZONA 07.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026024-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS JACQUES CORREA (AUTOR(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIMO AGOSTINHO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1026024-15.2018.8.11.0041. AUTOR: ADRIANA DIAS JACQUES CORREA 

RÉU: ROZIMO AGOSTINHO DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98, do CPC. Trata-se de Ação de 

Alimentos Gravídicos proposta por Adriana Dias Jacques Corrêa, em 

desfavor de Rózimo Agostinho dos Santos, ambos devidamente 

qualificados. Postula a autora pelo pagamento de alimentos provisionais, 

visto que se encontra grávida. Aduz que, manteve com o demandado um 

relacionamento e que, mesmo cientificado da gestação, o requerido não 

vem a ajudando financeiramente. É o breve relatório. Decido Em suas 

razões iniciais, afirmou ter mantido relacionamento com o requerido, no 

entanto, sobre isso não apresentou indício de prova que, comprove a 

afirmativa. A mera afirmação unilateral da paternidade, desprovida de 

qualquer outra confirmação é insuficiente para fundamentar o pedido de 

alimentos, da forma apresentada. Senão vejamos a melhor jurisprudência 

pátria: TJRS, 7ª Câmara Cível, AI 70030552160, Rel. Des. André Luiz 

Planella Villarinho: Alimentos Gravídicos. Ônus da Prova da Genitora. 

Impossibilidade de o Suposto Pai Produzir Prova Negativa. A Lei 11.804, de 

05.11.2008, garante à mulher grávida, que não dispõe de recursos para 

sua manutenção e para fazer frente às despesas adicionais decorrentes 

da gravidez, desde a concepção ao parto, o direito a perceber alimentos, 

garantindo, assim, o direito do nascituro. Tais alimentos, após o 

nascimento, se transformam em pensão alimentícia a favor da criança. Por 

ocasião do juízo de admissibilidade da ação, assim me manifestei acerca 

do pedido de liminar no agravo: “Consoante se depreende da prova trazida 

à colação, não vislumbro comprovação, ou demonstração, de indícios para 

deferimento do pleito, ao menos nesta fase processual, a fixação de 

alimentos provisórios. Assim, o ônus probatório, na fase, é da mãe, 

cabendo a ela apresentar “indícios de paternidade”, não sendo suficiente 

à mera atribuição da paternidade, o simples pedido e a alegação de que 

não dispõe de recursos para, sozinha, fazer frente às despesas 

decorrentes de sua condição. Entendimento diverso implicaria em impor ao 

suposto pai a produção de prova negativa, que é vedada pelo 

ordenamento jurídico. A cerca do tema, Douglas Phillips Freitas[1], em 

artigo publicado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família: “Salvo a 

presunção de paternidade dos casos de lei, como imposto no art. 1597 e 

seguintes, o ônus probatório é da mãe. Mesmo o pai não podendo exercer 

o pedido de Exame de DNA como matéria de defesa, cabe a genitora 

apresentar os "indícios de paternidade" informada na lei através de fotos, 

testemunhas, cartas, e-mails, entre tantas outras provas lícitas que puder 

trazer aos autos, lembrando que ao contrário do que pugnam alguns, o 

simples pedido da genitora, por maior necessidade que há nesta delicada 

condição, não goza de presunção de veracidade ou há uma inversão do 

ônus probatório ao pai, pois este teria que fazer (já que não possui o 

exame pericial como meio probatório) prova negativa, o que é impossível e 

refutado pela jurisprudência. Há necessidade de aplicação da regra do art. 

333, inc. I, do Código Civil de 2002 que informa que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Mesmo sem o 

Exame de DNA há algumas provas que podem ser produzidas pelo 

suposto pai, como prova de vasectomia, por exemplo.” A agravante 

limitou-se a comprovar seu estado de gravidez, bem como de medicação 

que faz uso, trazendo apenas duas fotografias acerca do relacionamento 

havido com o agravado. Ainda que se exija apenas a existência de 

indícios, fundados que devem ser, impunha-se à autora trazer aos autos 

elementos, mínimos que sejam, a comprovar o alegado em Juízo, ônus do 

qual não se desincumbiu a contento, inviabilizando, assim, a concessão do 

pedido, pelo menos na fase. Tal conclusão não impede que, diante de 

elementos novos que aportem aos autos, seja revisto o pedido de 

alimentos gravídicos. Tal posição não se alterou desde então. Os indícios 

apresentados pela autora não guardam a verossimilhança que a lei exige 

para concessão dos alimentos gravídicos, sendo que o pleito deverá se 

aprofundar em dilação probatória, pois até então não se encontra 

devidamente demonstrado nos autos. [1] FREITAS, Douglas Phillips, 

Alimentos Gravídicos e a Lei 11.804/08 – Primeiros Reflexos, 

www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=468). (grifo nosso) Diante do exposto 

e ante a ausência de elementos indiciários, com fundamento nos princípios 

e normas que informam a Lei nº 11.804/2008, nego por ora, os alimentos 

provisionais requeridos, por falta de amparo legal. Designo audiência de 

tentativa de conciliação, para o próximo dia 25 de setembro de 2018, às 

08:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se a 

autora, por meio de sua ilustre advogada. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Notifique-se o digno Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

15 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Rózimo Agostinho dos Santos – Endereço: Av. 

A, nº 16, Residencial São Gonçalo, Bairro: Parque Atalaia, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78090-640. ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027744-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UECIRLANDIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DORILEO SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027744-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: UECIRLANDIO DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: LUCIENE DORILEO SIQUEIRA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 155, II). Trata-se de Ação de Divórcio c/c 
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Alimentos c/c Guarda Compartilhada e Partilha de Bens, proposta por 

Uecirlandio de Souza Oliveira, em face de Luciene Dorilêo Siqueira, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Ante a oferta de alimentos formulada 

pelo autor, fixo os alimentos provisórios, em 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais). O vencimento da prestação alimentícia se dará todo 

o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de 

depósito na conta bancária da parte requerida, que deverá ser informada 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Os alimentos incidirão, também, 

nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias. Via de consequência, 

regulamento, provisoriamente, o tempo de convívio do genitor, com sua 

filha, nos finais de semana alternados, iniciando-se a rotina na sexta-feira 

quando, o genitor pegará a infante no lar materno, entregando-a no mesmo 

local no domingo subsequente. Como medida de celeridade, designo 

audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 08 de outubro de 

2018, às 08:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se o 

autor, por meio de sua ilustre advogada. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Realize-se estudo das partes, em 30 (trinta) dias, com enfoque 

na criança em questão. O autor deverá trazer, em 10 (dez) dias, aos 

autos, comprovante de seus rendimentos, relativamente aos últimos três 

meses. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito [1] Luciene Dorilêo Siqueira – Endereço: Av. 02, Quadra 17, 

Casa 10, Bairro: Real Parque, Cidade: Cuiabá-MT. ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028249-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARTINO DE OLIVEIRA FILLHO (AUTOR(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONH VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028249-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HELIO MARTINO DE OLIVEIRA 

FILLHO RÉU: JONH VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Defiro a gratuidade processual, nos termos do art. 98, do CPC. Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Helio Martino de Oliveira 

Filho, em face de John Victor Freitas Afonso de Oliveira, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O pedido de tutela de urgência 

poderá ser concedido, liminarmente, quando evidenciada a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, com 

base nos requisitos ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil que 

estabelece: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” A probabilidade do direito exigida 

pelo caput do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como 

aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito 

pretendido, restou demonstrada nos autos, de acordo com as provas 

apresentadas pelo autor, tendo em vista que seu filho John Victor já 

atingiu a maioridade, além do que abandonou os estudos e, segundo 

consta o mesmo vem praticando delitos conforme demonstrado nos autos 

(Id. 15001220). Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a 

liminar pretendida, pelo que, exonero, provisoriamente, o autor do 

pagamento dos alimentos, até ulterior deliberação. Oficie-se a SEGES-MT, 

para que cesse o desconto, em folha de pagamento do autor, à título de 

pensão alimentícia, até nova comunicação. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 15 de outubro de 2018, às 09:30 horas, a 

ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte 

ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de citação/intimação. Intime-se o autor, por meio de sua ilustre 

advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] John Victor 

Freitas Afonso de Oliveira – Endereço: Rua Macabú, Quadra 01, nº 12, 

Bairro: Jardim Leblon, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.060-080. ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028338-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE PELLIZON DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANA PAULA PELLIZON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028338-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEONIRCE APARECIDA 

CORREA DE AMORIM REQUERIDO: FELIPE PELLIZON DOS SANTOS, ANA 

PAULA PELLIZON DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, 

com fundamento no art. 98, do CPC. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável Post Mortem proposta por Cleonirce Aparecida Correa de 

Amorim, em desfavor dos herdeiros do de cujus, Paulo Eduardo dos 

Santos, quais sejam, Felipe Pellizon dos Santos e Ana Paula Pelizzon dos 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que, a 

requerente e o de cujus conviveram em união estável desde 24.06.2016, 

de forma pública e contínua, tendo o relacionamento findado, em 

decorrência do falecimento, em 26.07.2018. Aduz, ainda, que, o falecido 

era separado de fato de Sirlene Aparecida Pellizon Motta dos Santos e, 

que propôs a Ação de Divórcio Litigioso, a qual tramitou perante esta vara 

judicial, com o Nº Proc. 1020018-89.2018.8.11.0041, e que devido ao 

falecimento do autor a ação fora sentenciada sem resolução de mérito. 

Informa ainda que, durante a união, o casal adquiriu um bem imóvel, no 

qual passaram a residir desde junho/2017. Requer, assim, o 

reconhecimento judicial desta relação de união estável. Designo audiência 

de conciliação, para o próximo dia 15 de outubro de 2018, às 09:00 horas, 

a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Citem-se[1] os 

requeridos e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de citação/intimação. Intime-se a parte autora, por meio da sua 

advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Felipe 

Pellizon dos Santos e Ana Paula Pellizon dos Santos – Endereço: Rua 

Coletora Três, Casa 06, Quadra 20, Bairro: Jardim Universitário, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.075-440. ZONA 04.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015938-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA (ADVOGADO(A))

SUZANA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

EDMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015938-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDMILSON PEREIRA DA SILVA, 

SUZANA PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta por 

Suzana Pereira da Silva, representada por Edmilson Pereira da Silva, seu 

curador, em face do Banco do Brasil S/A, devidamente qualificados na 

inicial. Consta dos autos que, a parte autora recebia seu benefício 

previdenciário, na conta corrente de nº. 129.913-1, agência nº. 2363-9, de 

sua antiga curadora, Florizia da Silva, que, contudo, faleceu na data de 
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05/11/2017. Infere-se que, em virtude do óbito da curadora, o seu irmão, 

Edmilson Pereira da Silva, propôs ação de substituição de curador, tendo, 

em seu favor, concedida a curatela, provisória, na data de 11/12/2017, 

sendo assim, seu curador buscou perante a requerida a abertura de conta 

salário, em nome da curatelada, para que pudesse, assim, realizar o 

saque da pensão. Extrai-se que, somente na data de 30/05/2018 foi a 

conta criada, embora os depósitos continuassem a ser realizados, na 

conta da falecida curadora, ao passo que, ao solicitar perante a instituição 

bancária a transferência dos valores, foi-lhe informado que a providência 

somente poderia ser realizada mediante alvará judicial. A ação foi 

distribuída ao juízo da 11ª Vara Cível da Capital, foi redistribuída a este 

Juízo em 28/08/2018, conforme decisão de id. 14795602. É o que cabe 

relatar. Fundamento e Decido. Analisando detidamente os fundamentos da 

inicial, verifica-se que a presente ação é dispensável, já que bastaria o 

pedido formulado nos próprios autos de substituição de curador, para 

transferência dos valores. Isso porque, a questão em análise se trata de 

jurisdição voluntária, ou seja, o pedido de transferência dos valores 

pertencentes à curatelada depositados na conta corrente da curadora 

falecida, se dá por meio de autorização judicial. Ademais, quanto aos 

alegados danos morais, verificam-se sua inocorrência, a considerar que a 

instituição bancária somente poderia agir, mediante ordem do juízo 

competente, como esclarecido, já que se trata de interesse de incapaz, 

depositado em conta de terceiro, o que se traduz em absoluta falta de 

interesse de agir. Entretanto, em atenção ao princípio da efetividade da 

justiça e visando salvaguardar interesse de incapaz, translade-se cópia 

da petição inicial aos autos de substituição de curatela, a qual será 

recebida como pedido de autorização judicial. Diante do exposto, INDEFIRO 

a petição inicial, por patente falta de interesse processual, com 

fundamento no art. 321, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, CPC. DEFIRO a gratuidade 

postulada. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009268-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO ORIHUELA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON LUIZ NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

HILDA SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA SOARES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 1009268-62.2017.8.11.0041 PJE 

ESPÉCIE: Ação Revisional de Alimentos C/C Pedido de Tutela Provisória de 

U r g ê n c i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE REQUERENTE: HILDA SOARES DO NASCIMENTO 

PARTE REQUERIDA: EDNALVA SOARES NASCIMENTO INTIMANDO(A, S): 

HILDA SOARES DO NASCIMENTO, RUA PADRE ANGELO CERONNI, Nº 22, 

CASA 03, BAIRRO VILA SÃO PEDRO, SÃO BERNANRDO DO CAMPO/SP 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, que dê prosseguimento ao feito sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485 III do CPC. Certidão de 

Impulsionamento: Nos termos da legislação processual, impulsiono o 

presente feito para fins de expedir o Edital de Intimação a requerente para 

que dê prosseguimento ao feito sob pena de extinção nos termos do artigo 

485 III do CPC.Cuiabá, 14/05/2018.Mirelli Silva-Gestora Judiciária. Eu, Shirlei 

Freires da Silva - Técnica Judiciária , digitei. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 

2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034762-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. P. D. Q. (EXEQUENTE)

S. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da 

devolução do mandado com certidão positiva, porém sem manifestação do 

requerido até a presente data. Cuiabá, 3 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015042-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DE SA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

ADELAINE VIEIRA ALENCAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco ) dias, 

trazer aos autos sua certidão de nascimento para se proceder à 

expedição de mandado de averbação, conforme determinação inserta na 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002026-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DA SILVA LEONEL FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 3 de 

setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005183-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. O. N. (ADVOGADO(A))

L. D. S. P. (REQUERENTE)

J. D. O. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. G. (ADVOGADO(A))

A. A. R. (REQUERIDO)

B. L. R. (ADVOGADO(A))

H. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando a 

Impugnação. Cuiabá, 3 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028970-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOCOLINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)
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RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUZIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante a 

dar prosseguimento ao feito, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 3 de 

setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025298-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. M. G. A. (ADVOGADO(A))

S. G. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. G. N. (REQUERIDO)

C. A. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerida 

a manifestar acerca da petição, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 3 de 

setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019169-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA (ADVOGADO(A))

ENEIDA BARRETO BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA (RÉU)

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1019169-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ENEIDA BARRETO BORGES RÉU: 

FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA Visto. Cuida-se de ação 

declaratória de união estável pós-morte em que as partes requereram a 

juntada de instrumento particular de acordo, no qual o requerido 

reconhece o pedido, motivo pelo qual postulam que seja declarada a 

existência da união estável. No entanto, analisando o processo, 

verifica-se que não foi comprovada inexistência de impedimento para 

constituição da união estável por parte do falecido, uma vez que o 

processo foi instruído apenas com a certidão de casamento contendo 

averbação da separação da parte autora (id. 13949159). Diante do 

exposto, determino que seja comprovada, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

inexistência de impedimento para constituição de união estável prevista no 

§ 1º do art. 1.723 do Código Civil, mediante juntada da certidão de 

casamento de Valduino Martins de Oliveira contendo averbação de 

separação ou divórcio. Cuiabá, 3/9/2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007330-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY MARIA MAGALHAES NAZARIO (REQUERENTE)

ELIZETE MARIA NAZARIO MAGALHAES (REQUERENTE)

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

ESMAEL MARIO NAZARIO (REQUERENTE)

JORGE GUILHERME PINTO NAZARIO (REQUERENTE)

ZULEI NAZARIO CANDIDO (REQUERENTE)

WAGNER ANTONIO NAZARIO (REQUERENTE)

JEOVANA CRISTIANA NAZARIO SOARES (REQUERENTE)

JUNIOR BENEDITO NAZARIO (REQUERENTE)

SUZANA NAZARIO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PINTO NAZARIO (INVENTARIADO)

MANOEL PAULO NAZARIO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a a inventariante 

para dar integral cumprimento a determinação do ID 13839483, dentro do 

prazo de 15 dias. Cuiabá, 3 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030803-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE VERONA CABRIOT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GILMAR VERONA CABRIOTTI (REQUERENTE)

GIL CELIO CABRIOT (REQUERENTE)

GENY CABRIOTTE VIEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA CABRIOTTI RODRIGUES DANNA (REQUERENTE)

GILENO VERONA CABRIOT (REQUERENTE)

GILBERTO CABRIOTTI VERONA (REQUERENTE)

GILSON VERONA CABRIOT (REQUERENTE)

GILMARA VERONA CABRIOT SAMPAIO (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI VERONA CABRIOT (REQUERIDO)

ANTONIO CABRIOT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante, 

para manifestar dentro do prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cuiabá, 3 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308987 Nr: 17365-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILIA BAPTISTA GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT 15714-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, para 

devolução dos autos nº 17365-20.2007.811.0041, Protocolo 308987, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901220 Nr: 30758-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORGANA PEDROLLO VIEIRA WILKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARILAINE ROSA PEDROLLO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÍCERO JOSÉ DE 

SOUSA JUNIOR, para devolução dos autos nº 30758-65.2014.811.0041, 

Protocolo 901220, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 360252 Nr: 30137-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAGA VINICIUS PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:14294-E, CARLOS ALBERTO PRADO - 

OAB:4.910/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11150/MT, MARCOS TOMÁS 

CASTANHA - OAB:4.575 - MT, WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA 

- OAB:17059/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado Carlos Frederick, a fim de que restitua 

os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das penas 

previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime de 

Sonegação de Autos.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012064-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. B. (EXEQUENTE)

C. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. S. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1012064-89.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: ALINY 

MELO DO BONFIM Endereço: RUA SANTIAGO, 159, ap 202, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-628 PARTE REQUERIDA:Nome: 

JAYME JOSE SAID NETO Endereço: RUA VINTE, 510, BOA ESPERANÇA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-380 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do 

teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 15120996), e tomar as 

providências que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,3 de setembro de 2018. Maria Santana de 

Souza. Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000722-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI BUENO PIPINO (REQUERENTE)

TALES BUENO PIPINO (REQUERENTE)

SELMA REGINA PIPINO ANIBAL (REQUERENTE)

NABILA LUDWIG GUNSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FAGIANI PIPINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

SILVANA APARECIDA PIPINO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000722-81.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: SELMA 

REGINA PIPINO ANIBAL Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - ATÉ 

1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 Nome: TALES BUENO 

PIPINO Endereço: RUA S-1, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78095-426 Nome: YURI BUENO PIPINO Endereço: RUA S-1, PARQUE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-426 PARTE REQUERIDA:Nome: LUZIA 

FAGIANI PIPINO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - ATÉ 1745/1746, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar 

ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 15121928), e 

tomar as providências que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,3 de setembro de 2018. Maria Santana de 

Souza . Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022448-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. M. (REQUERENTE)

T. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

I. M. D. C. (REPRESENTADO)

R. A. M. D. C. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1022448-82.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LEONORA JARDIM DE MELO Endereço: RUA F, 01, QUADRA 04, JARDIM 

PRESIDENTE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-205 PARTE REQUERIDA: Nome: 

SEBASTIAO ALVES DE CARVALHO Endereço: R PRINCIPAL, 422, RUA 

ELIMA, BAIRRO SANTA RITA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78828-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, 

para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e tomar as 

providências que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. 

CERTIDÃO ID N. 15133514 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,3 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008549-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENE DE FATIMA ROCHA ROMERO (REQUERENTE)

PEDRO XAVIER ROMEIRO ROCHA (REQUERENTE)

JOSE NERIS ROCHA ROMERO (REQUERENTE)

CELINO ROCHA ROMERO (REQUERENTE)

MARI TEREZA ROMEIRO SANT ANA (REQUERENTE)

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

CELSA ROMERO ROCHA (REQUERENTE)

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1008549-46.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE:Nome: 

GENE DE FATIMA ROCHA ROMERO Endereço: RUA PROJETADA D, 2410, 

ESTRELA PORÃ, DOURADOS - MS - CEP: 79822-518 Nome: MARI TEREZA 

ROMEIRO SANT ANA Endereço: RUA PROJETADA D, 2410, ESTRELA 

PORÃ, DOURADOS - MS - CEP: 79822-518 Nome: JOSE NERIS ROCHA 

ROMERO Endereço: RUA PROJETADA D, 2410, ESTRELA PORÃ, 

DOURADOS - MS - CEP: 79822-518 Nome: PEDRO XAVIER ROMEIRO 

ROCHA Endereço: RUA PROJETADA D, 2410, ESTRELA PORÃ, 

DOURADOS - MS - CEP: 79822-518 Nome: CELSA ROMERO ROCHA 

Endereço: RUA PROJETADA D, 2410, ESTRELA PORÃ, DOURADOS - MS - 

CEP: 79822-518 Nome: CELINO ROCHA ROMERO Endereço: RUA 

PROJETADA D, 2410, ESTRELA PORÃ, DOURADOS - MS - CEP: 

79822-518 PARTE REQUERIDA: Nome: MARIO ROCHA Endereço: RUA 

PROJETADA D, 2410, ESTRELA PORÃ, DOURADOS - MS - CEP: 

79822-518 DE ORDEM DO EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA. FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e 

do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para intimação da parte autora 

da DECISÃO prolatada(o) neste processo, bem como para apresentar em 

5 (cinco) dias a informação da conta para transferência do valor em 

questão. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 3 de setembro de 2018. GESTORA 

JUDICIÁRIA. Assinatura eletrônica
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011941-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

EVA MARQUES LOBATO (AUTOR(A))

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA THALIERY DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011941-91.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: EVA 

MARQUES LOBATO Endereço: RUA DOIS MIL E OITOCENTOS, 32, quadra 

52, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-700 PARTE REQUERIDA: 

Nome: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA MARECHAL 

DEODORO, 504, TV Centro América, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-100 FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

apresentada, no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 3 

de setembro de 2018. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003326-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANNA ELISA FONSECA LEAL (REQUERENTE)

J. P. D. P. D. L. (REQUERENTE)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FONSECA DORILEO LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DORILEO LEAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003326-15.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Tendo em vista a pretensão de alienação de 

veículo do espólio, e, havendo o interesse de incapaz, necessária, 

primeiramente, a avaliação judicial, conforme manifestação ministerial, Id 

12911906. Neste sentido, aliás: “INVENTÁRIO.PARTILHA. INTERESSE DE 

INCAPAZ. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS... Havendo 

herdeira menor é obrigatória a avaliação judicial, a fim de ser apurado o 

valor real do bem assegurando os direitos da incapaz. Inteligência do art. 

633 do NCPC. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 

70068166420, TJRS, Julgado em 18/05/2016) Após, cumprida a 

determinação supra, oportunize-se a manifestação do inventariante no 

prazo de quinze dias, e, em seguida dê-se nova vista à d. representante 

do Ministério Público, art. 178, II e 698 do Código de Processo Civil, e, 

voltem os autos imediatamente conclusos para decisão. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010969-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE QUINTINO DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIONOR QUINTINO DA SILVA (AUTOR(A))

ENIR OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (ADVOGADO(A))

M. Q. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO QUINTINO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1010969-24.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Acolho o parecer ministerial de Id n. 14121761 

e determino a intimação dos Requerentes, através de seu d. patrono, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecerem os pontos destacados no 

referido parecer, requerendo o que entenderem cabível e juntando 

documentos, se for o caso. Após, colha-se nova manifestação do 

Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021067-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MESTRE CARVALHO (REQUERENTE)

A. R. D. C. P. (REQUERENTE)

W. M. C. (REQUERENTE)

MARIA IZALINA DA SILVA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

I. M. C. (REQUERENTE)

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE (ADVOGADO(A))

M. E. D. A. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDIOMAR MESTRE PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021067-05.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, cumpre refirmar, para que não 

restem dúvidas, conforme já consignado no Id 8798742-Pág. 1 e Id 

10942432-Pág. 3, mormente diante do patrimônio inventariado, não é o 

caso de justiça gratuita, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, compulsando os autos, verifica-se no Id 11326804, petição de 

Fabiana de Figueiredo, requerendo, na condição de sedizente 

companheira do de cujus Lindomar Mestre Pereira, a “suspensão do 

inventário”, visando resguardar direito patrimonial que afirma possuir em 

face do espólio. A inventariante e herdeiros manifestaram no Id 12694287, 

discordando do pedido de suspensão, e, da mesma forma foi o parecer da 

d. representante do Ministério Público, Id 13276061, mormente tendo em 

vista que já houve a prolação de sentença homologatória da partilha. 

Ocorre que, observa-se no Id 13973011 e Id 14483648, pretensão de 

sobrepartilha. Desta feita, ao menos em tese, estaria reaberta a 

possibilidade de suspensão do processo, no que se refere à sobrepartilha 

ou até mesmo a reserva de bens. Neste sentido, aliás: “...É adequada a 

providência já deferida no sentido de ser promovida a reserva de 

patrimônio suficiente para garantir o eventual pagamento da meação da 

sedizente companheira e sua participação na herança...” (Agravo de 

Instrumento Nº 70076974336, TJRS, Julgado em 25/07/2018) Assim sendo, 

antes de analisar o pedido de homologação/julgamento da sobrepartilha 

e/ou de proferir qualquer outra decisão, intime-se a sedizente 

companheira do de cujus, Id 11326804, inclusive pessoalmente, se 

necessário, para que manifeste no prazo de dez dias, se ainda mantêm 

interesse neste processo, esclarecendo inclusive quanto ao atual estágio 

da referida “Ação Declaratória de União Estável”, sob pena de 

prosseguimento a sua revelia. Após, havendo interesse de incapaz, nos 

termos dos arts. 178, II e 698 do CPC, dê-se vista à d. representante do 

Ministério Público, e, em seguida, voltem os autos conclusos para análise. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022748-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GORAYEB (AUTOR(A))

FERNANDO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

alexandre da silva lima gorayeb (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

defensoria (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022748-44.2016.8.11.0041. Ação: 
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Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil c/c Exoneração 

de Alimentos com pedido liminar. Vistos, etc... Em que pese a 

manifestação das partes, o Requerente postulando pela extinção do feito 

sem julgamento do mérito e o Requerido com julgamento do mérito, 

observa-se dos autos que no pedido inicial, além da averiguação da 

paternidade, a qual comprovou que o Requerente é pai do Requerido, o 

Requerente postula também sua exoneração em relação ao pagamento de 

alimentos. Diante disso, intimem-se as partes, o Requerente, através de 

seus d. patronos, e o Requerido, através de seu d. Defensor, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecerem/informarem se pretendem a 

produção de provas em relação a exoneração dos alimentos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022019-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE MEDEIROS SHARP (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022019-18.2016.8.11.0041 Ação: 

Testamento Público Vistos, etc... Reportando-me ao decido no Id 10528369 

e Id 13825792, e, tendo em vista ainda a d. manifestação ministerial, Id 

14810154, de fato, “não se faz possível a análise do pedido formulado, 

haja vista que as decisões anteriormente proferidas continuam vigorando, 

e o feito, por tal razão, prossegue sentenciado e com determinação de 

remessa ao arquivo”. Neste sentido, aliás, a título de exemplo: “PROCESSO 

JÁ SENTENCIADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO NOME DA MÃE 

NO ASSENTO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA. PLEITO A SER DEDUZIDO 

EM VIA PRÓPRIA, COM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL...” (Agravo de Instrumento Nº 70060277035, Oitava Câmara Cível, 

TJRS, Julgado em 20/06/2014). E mais: “ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA 

DE BENS A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. Havendo bens 

em nome do de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará para 

alienação de veículo sem a abertura do inventário. Apelação desprovida.” 

(Apelação Cível Nº 70077990356, Sétima Câmara Cível, TJRS, Julgado em 

29/08/2018). Assim sendo, e, de acordo com a manifestação ministerial, 

ao menos nesta oportunidade, nestes autos, não há como analisar, e, 

muito menos deferir o pedido de expedição de alvará formulado no Id 

13528211. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001473-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FERREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001473-68.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do certificado no Id 13366562, intime-se 

pessoalmente a inventariante, e, inclusive por edital, se necessário, para 

manifestar interesse no prosseguimento deste processo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, artigos 

485, § 1º e 622 do CPC. Não havendo manifestação, o que deverá ser 

certificado, intimem-se os demais herdeiros para que manifestem interesse 

no prazo de cinco dias, também sob pena de extinção e arquivamento, 

artigos 485, § 1º, do CPC. Após, voltem conclusos para análise. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1032479-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZULMA DE ARRUDA CASTRO (EXEQUENTE)

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032479-30.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos etc... Considerando que houve a emenda 

da inicial, Id 13131593, bem como tendo em vista o pretendido na inicial Id 

10358879, a priori, com referência à obrigação de fazer, primeiramente, 

então, intime-se a parte Requerida para que manifeste, nestes autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, inclusive sob pena de aplicação de multa, art. 

537 do CPC, mormente em caso de inércia, sem prejuízo de outras 

providências, art. 536, § 1º, do CPC, se for o caso. Após, com ou sem 

manifestação da parte Requerida, no prazo fixado, intime-se ainda a 

Requerente para manifestar em quinze dias, e, em seguida, voltem os 

autos conclusos para análise. Às providências, com prioridade de 

tramitação, Id 10358879-Pág.2. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011055-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON (ADVOGADO(A))

JUCELIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

M. L. P. D. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELY EMANUEL SILVA REIS, (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011055-92.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do noticiado e postulado no Id 13299198, 

e, considerando o deferimento da justiça gratuita, oficie-se, conforme se 

requer, solicitando informações, no prazo de cinco dias, quanto a 

existência de bens imóveis registrados em nome do de cujus, ELY 

EMANUEL SILVA REIS, portador da CI 13739638-SSP/MT e CPF/MF nº 

697.551.081-49. Após, intime-se a inventariante para que manifeste no 

prazo de quinze dias, e, dê-se prosseguimento ao processo, em 

observância do Id 12919798-Pág. 2, no que diz respeito à manifestação do 

Ministério Público. Às providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019335-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

DERNIVALDO ROSA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCIRENE FORTALEZA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1019335-52.2018.8.11.0041 Ação: 

Liquidação de sentença por arbitramento. Vistos, etc... Primeiramente, 

intime-se o Exequente, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruir os autos com procuração. Deve, ainda, retificar o 

valor do causa, em observância ao efetivo proveito econômico e, ainda, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento. Se cumprido o acima determinado, proceda-se a Secretaria 

Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao valor da 

causa. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019016-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERNIVALDO ROSA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCIRENE FORTALEZA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1019016-84.2018.8.11.0041 Ação: 

Execução de Sentença. Vistos, etc... Primeiramente, intime-se o 

Exequente, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir os autos com procuração. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

atribuir valor a causa, em observância ao efetivo proveito econômico e, 

ainda, proceder ao recolhimento das custas/despesas processuais, sob 

pena de indeferimento. Se cumprido o acima determinado, proceda-se a 

Secretaria Judicial as anotações e retificações necessárias em relação ao 

valor da causa. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036424-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSA LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1036424-25.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Diante da manifestação da 

Exequente, Id n. 13145288, intime-se o Executado, através de seu d. 

patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o pedido de 

desistência da ação, cientificando-o que o seu silêncio será tido como 

concordância ao pedido. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010318-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ZANARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ZANARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1010318-89.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c divisão de bens, 

guarda, alimentos e regulamentação de visitas. Vistos, etc... Acolho a 

emenda a inicial de Id n. 13424134. Intimem-se os Requerentes, através de 

sua d. patrona, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruírem os autos 

com certidão de nascimento do filho Paulo Henrique Silva Zanardi e, ainda, 

informarem/esclarecerem qual período passaram a conviver em união 

estável e quando efetivamente dissolveu/encerrou a convivência, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013813-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MATAVELI (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVIN VINICIUS GONCALVES MATAVELI (RÉU)

LARISSA GONCALVES MATAVELI (RÉU)

LUCAS GONCALVES MATAVELI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1013813-44.2018.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de pensão alimentícia Vistos, etc... Primeiramente, antes da 

análise do pedido de Id n. 14575381, intime-se o Requerente, através de 

seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

certidão negativa de Id n. 14561117, indicando o endereço atualizado da 

parte Requerida. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006321-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR PINTO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006321-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Considerando a pretensão de remoção da 

inventariante, pelos motivos consignados no Id 13152234 e Id 15006180, 

primeiramente, em observância do contraditório, intime-se a inventariante, 

inclusive pessoalmente, se necessário, para que manifeste no prazo de 

quinze dias, sob pena de ser imediatamente acolhida a pretensão de 

remoção, mormente em caso de inércia, e, inclusive nos termos do art. 

622, I e II, do CPC: “O inventariante será removido de ofício ou a 

requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas 

declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar 

dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios...” Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032439-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA TEESCH (REQUERENTE)

HERNANI ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES SABIO TEESCH (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO AURÉLIO UBEDA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032439-48.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Atenda-se o postulado pela inventarinte no Id 

13216214, solicitando-se ao r. Juízo deprecado, urgentes informações 

quanto ao cumprimento da carta precatória e no que diz respeito às 

providências para o efetivo cumprimento do ato deprecado, Id 11026797. 

Após, havendo resposta em face da carta precatória (citação) ou se 

decorrido vinte dias, oportunize-se a manifestação da inventariante em 

quinze dias, e, em seguida, voltem os autos conclusos para as demais 

providências atinentes ao prosseguimento deste processo. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024666-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN PAES DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

FELIPE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CASTILHO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024666-49.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Atenda-se o postulado pelo inventariante no Id 

13755323, expedindo-se o que mais necessário, em observância da 

sentença, Id 10635889, mesmo porque, em se tratando de arrolamento 

sumário, a jurisprudência do e. TJMT, tem se firmado no seguinte sentido: 

“ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÕES NEGATIVAS APRESENTADAS – 

PARTILHA HOMOLOGADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA PARA LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO 

EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO...No caso, apenas após o trânsito em julgado da sentença 

de homologação da partilha e da lavratura do formal de partilha é que será 

intimado o fisco para proceder o lançamento do tributo devido, porém, 

condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do 
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pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória 

da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o 

recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo 

ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 

155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) No mesmo 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Às providências, portanto, quanto a 

expedição do que mais necessário ao cumprimento da sentença, a fim de 

arquivar o processo com as cautelas de estilo. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033681-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ROSSINI (REQUERENTE)

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES VITAL (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANISIO PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

M. F. D. O. V. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033681-42.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se no Id 

10589872, houve por parte deste juízo, no dia 08.11.2017, a nomeação da 

Requerente Marilene Rossini, como inventariante, bem como a 

determinação de providências para o prosseguimento e conclusão deste 

inventário, pelo rito de arrolamento comum, arts. 664 e 665 do Código de 

Processo Civil. A inventariante, então, manifestou no Id 10764664, em 

21.11.2017, requerendo a dilação de prazo para que fosse cumprir as 

determinações deste Juízo, visando o prosseguimento do processo. 

Diante dessa pretensão da inventariante, observa-se no Id 10833131, 

decisão deste Juízo, no dia 27.11.2017, no seguinte sentido: 

“Considerando o noticiado e postulado pela inventariante no Id 10764664, 

defiro o pedido de dilação de prazo por quinze dias, para fins de 

providenciar o que ainda necessário à conclusão deste processo, (Id 

10589872), mormente no que diz respeito à comprovação de inexistência 

de registro de testamento em nome do de cujus, nos termos do testamento 

Provimento 56/2016 do CNJ.” “No mais, dê-se prosseguimento ao 

arrolamento, procedendo a citação da “outra herdeira“, Id 10546313 - Pág. 

3, nos termos da lei, e, conforme se requer no Id 10764664, último 

parágrafo, para fins de que tome ciência e manifeste inclusive quanto a 

possibilidade de composição amigável. Às providências, expedindo-se o 

necessário, e, em seguida, voltem conclusos, oportunamente, para 

análise.” A inventariante voltou a manifestar nos autos, Id 10919710, 

noticiando a juntada de comprovante de inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, Id 10919764. Citada, a herdeira menor 

de idade, M.F.O.V., representada pela genitora, no dia 13.03.2018, 

apresentou impugnação às primeiras declarações, Id 12208215, 

requerendo que a inventariante junte aos autos certidão recente da Caixa 

Econômica Federal, “que demonstre o montante da dívida do apartamento”, 

porque haveria notícia da “quitação em razão do seguro recebido”. Além 

disso, a referida herdeira menciona ainda que possui crédito junto ao 

espólio, relacionado à pensão alimentícia devida pelo de cujus, 

“questionada junto a 1ª Vara das Famílias e Sucessões de Cuiabá-MT”, 

impugnando, por isso, “o capítulo que trata das dívidas na peça de 

primeiras declarações”, requerendo, neste sentido, a inclusão do valor de 

R$ 64.125,45 (sessenta e quatro mil, cento e vinte reais e quarenta e 

cinco centavos). Considerando essa retrospectiva dos autos, até para 

melhor compreensão, observa-se que o processo possui regular 

prosseguimento, não existindo, s.m.j., nenhum motivo para “chamar o feito 

a ordem” conforme pretendido pela herdeira M.F.O.V., na petição datada 

do dia 11.06.2018, e, juntada no Id 13590781, mesmo porque, nestes 

autos, sequer existe “o despacho de ID 16053314”, mencionado pela 

referida herdeira no Id 13590781-Pág. 1, muito menos no que diz respeito 

a “decurso de prazo”. Assim sendo, a fim de dar continuidade ao 

inventário, pelo rito de arrolamento comum, e, em observância dos arts. 9, 

10 e 437, § 1º do Código de Processo Civil, intime-se a inventariante para 

que manifeste no prazo de quinze dias sobre a “impugnação às primeiras 

declarações”, e, documentos juntados, Id 12208215 ao Id 12209104, 

inclusive para fins de apresentação, ratificação ou retificação do plano da 

partilha e o que mais de direito. Após, havendo interesse de incapaz, 

dê-se vista à d. representante do Ministério Público, arts. 178, II e 698 do 

CPC, e, em seguida, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise. Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157313 Nr: 10341-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DALTRO POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUÇARA MARIA DOMINGUES LOTUFO, para 

devolução dos autos nº 10341-43.2004.811.0041, Protocolo 157313, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 995730 Nr: 21343-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA LUZIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a juntada de fls. 70/85, 

no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030583-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. L. P. D. S. (REQUERENTE)

M. C. L. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1030583-49.2017.8.11.004 Ação: 

Arrolamento. Vistos, etc... Considerando a sentença prolatada no Id 

11204880, e, transitada em julgado, inclusive no que diz respeito ao 

pagamento das custas/taxas judiciais, resulta inviabilizado o pedido de 

reconsideração, para fins de isenção e/ou de parcelamento, conforme 
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pretendido no Id 14573082, considerando-se os fundamentos já 

explicitados na sentença, mormente tendo em vista o patrimônio partilhado, 

e, inclusive nos termos da jurisprudência já mencionada no Id 

11204880-Pág. 3, a seguir reproduzida: “...A composição patrimonial do 

espólio se sobrepõe à alegação de hipossuficiência das Recorrentes, não 

havendo justificativa para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - 

AI, 51637/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 

31/07/2013). Ademais, não se pode olvidar, ainda, tendo em vista que já 

foi prolatada a sentença, e, tranistada em julgado, de acordo com o art. 

468, IX, § 9º e 12, da CNGC-TJMT: (...) “O parcelamento é referente às 

custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do 

feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo.” (...) “Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a 

gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas 

de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso 

interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação 

das sanções previstas em lei.” Assim sendo, não havendo como deferir o 

pedido de reconsideração, Id 14574402, intime-se a inventariante para que 

cumpra na íntegra o determinado na sentença, Id 11204880, no prazo de 

30 (trinta) dias, quedando-se inerte, ao arquivo, com as cautelas de estilo. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028426-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILEIDE SANTANA BASTOS (REQUERENTE)

MARCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SIZENANDO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX SANTANA SOBRINHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028426-69.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação. 

Outrossim, considerando o que mais consta dos autos até o momento, e, 

em observância dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, a princípio, é possível 

o processamento do inventário pelo rito de arrolamento comum, mediante 

as retificações/anotações pertinentes, art. 664 do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, nomeio inventariante o Requerente SIZENANDO 

SANTANA, e, embora dispensável art. 664 do CPC, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento na 

Secretaria judicial desta Vara. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Necessário, todavia, que a inventariante comprove, ainda, a 

inexistência de registro de testamento em nome dos de cujus, nos termos 

do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e 

conclusão do processo, incumbe à inventariante, através de seus d. 

patronos, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação ao 

testamento, apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha com a 

indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, se for o caso, em observância ainda 

do art. 1829 do Código Civil. Em seguida, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que 

não estiver(em) representado(s) pelo mesmo advogado da inventariante, 

pelo correio, e, por edital, se necessário, eventuais interessados, nos 

termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, havendo notícias de testamento 

ou interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério 

Público. Do contrário, voltem imediatamente conclusos para análise quanto 

à homologação/julgamento ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016613-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

YASMIM CRISTINA RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZEVALDE RODRIGUES DE MORAES SANTOS OAB - 980.387.451-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016613-79.2017.8.11.0041. REQUERENTE: YGOR RODRIGUES DE 

ABREU, YASMIM CRISTINA RODRIGUES DE ABREU REPRESENTANTE: 

DEIZEVALDE RODRIGUES DE MORAES SANTOS Vistos, etc. Intime-se a 

parte requerente, para se manifestar no prazo legal, com relação as 

informações juntadas aos autos. Tendo a parte autor se manifestado, 

dê-se vistas ao Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011589-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO (ADVOGADO(A))

MARLY FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS LUCIANO DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia ____03_/___10__/2018 às 

___16___h_30____m. Tendo em vista que já foi tentada a citação do 

requerido em outro processo, conforme cópias anexas, sendo certificado 

pelo Oficial de Justiça Id12976832 que existe grande dificuldade 

geográfica para cumprir o mandado, sendo necessário o deslocamento de 

barco e observando ainda que já foram designadas várias audiências e 

nenhuma o requerido esteve presente ante a sua não localização, entendo 

por bem determinar a citação por edital do requerido. Cite-se o requerido, 

por edital, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o 

Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 29 

de junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011091-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANASTACIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

REGINA DA SILVA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MICHAEL JONATHAN NEGRAO DE CAMPOS (RÉU)

ANA CHINGLED DE CAMPOS NEGRAO (RÉU)

ROBERT STEFFAN DE CAMPOS NEGRAO (RÉU)

MAIK JONE DE CAMPOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

03/10/2018 ÀS 17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 3 de setembro de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016225-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

A. B. D. H. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. A. J. (ADVOGADO(A))

L. L. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 03/10/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 3 de setembro de 2018. RAILDA EUGENIA DE 

ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016225-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

A. B. D. H. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. A. J. (ADVOGADO(A))

L. L. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, 

POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 03/10/2018 ÀS 

16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 3 de setembro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011589-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO (ADVOGADO(A))

MARLY FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS LUCIANO DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

03/10/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 3 de setembro de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011233-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE BOM DESPACHO DA CUNHA (AUTOR(A))

JOCELANE GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE VICTOR NASCIMENTO DA CUNHA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011233-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LAERTE BOM DESPACHO DA 

CUNHA RÉU: LAERTE VICTOR NASCIMENTO DA CUNHA Vistos, etc. 

Cumpra - se decisão de ID 14751548. Às providências. CUIABÁ, 3 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028458-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON BERTOLINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de junho, julho e agosto de 

2.018, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não 

pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a 

impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 

528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 

528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, 

fica suspensa a ordem de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, 

conforme a hipótese. Advirta o devedor que o cumprimento da pena de 

prisão civil não elide o débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público 

ser cientificado dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 

532 do NCPC). Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça 

nos autos, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo 05 (cinco) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028464-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. G. (EXEQUENTE)

M. J. S. G. (EXEQUENTE)

M. E. S. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES GUMULIAUSKIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022746-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

JULIENE NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

MARIA ADEILDE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

LUCIMARA NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO NUNES DE SIQUEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1022746-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA ADEILDE DE SIQUEIRA, 

ALESSANDRA NUNES DE SIQUEIRA, JULIENE NUNES DE SIQUEIRA, 

LUCIMARA NUNES DE SIQUEIRA INVENTARIADO: FLORENTINO NUNES DE 

SIQUEIRA Vistos, etc. Defiro por hora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio Inventariante a Srª. MARIA ADEILDE DE SIQUEIRA, 

que prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se 

com as citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda 

Pública e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino 

ainda, que a inventariante providencie a juntada do recolhimento do 

imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou 

prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também 

aos autos, certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados . Proceda a pesquisa Bacenjud em nome do falecido. 

Oficie – se a Caixa Econômica Federal para que informe quanto a 

existência de valores em nome do falecido. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025219-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO (REQUERENTE)

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025219-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IVANI VASQUES SAMPAIO 

MORENO INVENTARIADO: CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO Vistos, 

etc. Nomeio Inventariante a Srª. IVANI VASQUE SAMPAIO MORENO , que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as 

citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que a 

inventariante providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados . Por 

fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026476-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. B. (REQUERENTE)

GREICE LEITE DE MOURA GALIBERTE (REQUERENTE)

A. C. M. D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a existência 

de valores a título de PIS/FGTS, a fim de localizar valores em nome do 

falecido, no prazo de 10 (dez) dias. Citem-se os herdeiros do falecido: 

Sra. Karla Mayra Marques de Brito Santos e a Sra. Luciana Pereira de 

Souza, representante legal do menor, Pedro Augusto Marques de Brito 

para se que tomem conhecimento do presente pedido e em querendo 

manifestem nos presentes autos, no prazo legal. Após, dê - se vista ao 

representante do Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 01 de setembro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027492-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

R. V. C. E. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES COSTA E SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO (HERDEIRO)

MARCIA REGINA OLIVEIRA VASCONCELOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1027492-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RAFHAEL VASCONCELOS 

COSTA E SILVA INVENTARIADO: JOSE EURIPEDES COSTA E SILVA 

Vistos, etc. Defiro a gratuidade processual nos termos do artigo 98 do 

CPC. Nomeio inventariante o requerente RAFHAEL VASCONCELOS 

COSTA E SILVA, menor de idade, representado por sua genitora MARCIA 

REGINA OLIVEIRA VASCONCELOS, mediante compromisso a ser prestado 

em 05 (cinco) dias, e por se tratar de inventário negativo, deve apresentar 

primeiras e últimas declarações em 20 (vinte) dias subsequentes que 

deverão ser tomadas por termo. Deve o inventariante, juntar com as 

primeiras e últimas declarações as certidões negativas das respectivas 

Fazendas Municipais, Estaduais e Federais e, certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. Expeça – se ofício 

a Caixa Econômica Federal para que informe se existe valores referentes 

ao FGTS depositados em nome do falecido. Proceda –se com a pesquisa 

BACENJUD e RENAJUD, com a finalidade de localizar valores e veículos 

em nome do “de cujus”. Expeça – se ofício a empresa INTEGRAL 

SEGURANÇA, Rua D, Quadra Comercial, nº. 960, Distrito Industrial, Cuiabá 

- MT, CEP nº. 78.098-300, para que essa colacione aos autos os 

rendimentos do de cujos, bem como, o depósito do TRCT. Determino a 

citação da Sra. Josilene Silva do Nascimento para querendo se manifestar 

nestes autos, no prazo legal. Dê – se vista ao representante do Ministério 

Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de 

setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028180-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM (ADVOGADO(A))

VILSON FERREIRA VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028180-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VILSON FERREIRA VIANA RÉU: 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Denota-se dos autos que a parte autora 

pretende a declaração de união estável havida com GLEICE MIRIAN REIS 

DE ARRUDA, ocorre que existe informações nos autos que a falecida 

deixou um filho. Entretanto, a inicial foi proposta em desfavor do Município 

de Cuiabá, devendo a mesma ser ajuizada em desfavor do filho, bem como 

nem o espólio deverá ser parte, posto que entendimento consolidado tanto 

na doutrina e jurisprudência, que o reconhecimento de união estável post 

mortem, os herdeiros devem obrigatoriamente figurar no polo passivo da 

demanda, uma vez que a procedência da ação poderá implicar em 

alteração do quinhão hereditário de cada um, se houver. “(...) são 

interessados todos os herdeiros, em litisconsórcio necessário, pois cada 

qual deve defender seus próprios interesses, para que a decisão possa 

ser plenamente eficaz. Não me parece que o espólio tenha legitimidade 

passiva nessas ações de reconhecimento e de dissolução de união 

estável, já que o inventariante pode ter entendimento defensivo 

diverso."(AZEVEDO. Álvaro Villaça Estatuto da Família de Fato. São Paulo: 

Editora Jurídica Brasileira, 2001, p. 449-450) A situação, pois, revela a 

existência de litisconsórcio necessário, na forma do disposto no artigo 47 

do Código de Processo Civil, observando-se que, por se tratar de ação de 

reconhecimento de união estável post mortem, não é do espólio a 

legitimidade passiva, mas dos herdeiros do de cujus. APELAÇÃO CÍVEL. 

UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. COMPANHEIRO 

FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, os 

herdeiros devem figurar no pólo passivo da demanda, visto que a 

procedência do pedido poderá atingir seus quinhões hereditários. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGÜIDA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC). TJRS Apelação Cível n.º 

70015989858, Oitava Câmara Cível, Relator Des. José Ataídes Siqueira 

Trindade, julgada em 11/08/2006 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM 

PARTILHA DE BENS. Na ação de reconhecimento de união estável post 

mortem, os herdeiros devem figurar no polo passivo da demanda, a fim de 

que lhes sejam assegurados os princípios do contraditório e da ampla 

defesa. No caso, houve a citação apenas do espólio, representado pela 

filha da autora com o de cujus, o que impediu a participação no feito dos 

demais herdeiros interessados, devendo ser reconhecida a ilegitimidade 

passiva do espólio. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do 

Processo. (Apelação Cível Nº 70035931401, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 29/07/2010). 

Nestes termos determino a emenda da inicial para que figurem no polo 

passivo da demanda o filho da de cujus, excluindo-se o Município de 

Cuiabá do polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Caso o filho da de cujus esteja de 

acordo com o pedido do autor, poderá ser anexada procuração aos autos 

reconhecendo o pedido inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 1 de 

setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016233-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CAVALCANTE SANTANA (REQUERENTE)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE CAVALCANTE ARAUJO (REQUERENTE)

ELIDA CRISTINA CAVALCANTE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAMAR CAVALCANTE SANTANA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016233-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIDA CRISTINA 

CAVALCANTE ARAUJO, EDILAINE CAVALCANTE SANTANA, ELAINE 

CAVALCANTE ARAUJO INVENTARIADO: EDILAMAR CAVALCANTE 

SANTANA Vistos, etc. Defiro a gratuidade processual nos termos do 

artigo 98 do CPC. Nomeio inventariante a requerente ELIDA CRISTINA 

CAVALCANTE ARAUJO, mediante compromisso a ser prestado em 05 

(cinco) dias, e por se tratar de inventário negativo, deve apresentar 

primeiras e últimas declarações em 20 (vinte) dias subsequentes que 

deverão ser tomadas por termo. Deve a inventariante, juntar com as 

primeiras e últimas declarações as certidões negativas das respectivas 

Fazendas Municipais, Estaduais e Federais e, certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. Dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 765094 Nr: 17780-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEIME PEREIRA DIAS NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NOBRES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937, 

GONÇALO DIAS - OAB:1793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte requerida, para, 

querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

854, § 3º do NCPC,considerando que houve penhora de valor online nos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 26615 Nr: 17746-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAILCE MARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO VICINOSKI 
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FLIEGNER - OAB:7390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada, para 

recolher as custas de sua confecção para cumprimento de mandado por 

oficial.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011589-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO (ADVOGADO(A))

MARLY FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS LUCIANO DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1011589-36.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, Dissolução]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARLY FERREIRA DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: LUIS CARLOS LUCIANO DE JESUS Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) REQUERENTE: MARLY FERREIRA DE JESUS REQUERIDO: LUIS 

CARLOS LUCIANO DE JESUS Data de Distribuição da Ação: 30/04/2018 

13:17:45. FINALIDADE: CITAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de Conciliação, 

designada para o dia 03/10/2018 às 16:30h, na sede deste juízo. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de Divórcio Litigioso (99) promovida por MARLY 

FERREIRA DE JESUS em face de LUIS CARLOS LUCIANO DE JESUS. 

DESPACHO/DECISÃO: Em anexo. ADVERTÊNCIA: Deverá constar do 

mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). 

Observação: Deverá o citado/intimado comparecer à audiência 

acompanhado de seus advogados/defensores públicos. CUIABÁ, 3 de 

setembro de 2018 RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028460-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. S. F. P. (EXEQUENTE)

L. S. F. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE FARIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024072-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

CAMILA KANSO BRANDINI VICENTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente.. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028328-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSA ESTEVA DE ARRUDA OAB - 482.662.301-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO GERONIMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1038714-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE NEVES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA ADRIANA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1038714-13.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LEANDRO GOES DOS 
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SANTOS, CLAUDIA ADRIANA COSTA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL interposta por LEANDRO GÓES DOS SANTOS e 

CLAUDIA ADRIANA COSTA. Requerem a homologação do presente 

acordo. O representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento 

dos pedidos iniciais, Id 12932852. Pelo exposto e o que mais dos autos 

consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no 

ID11256098, em consequência, Decreto o divórcio do casal LEANDRO 

GÓES DOS SANTOS e CLAUDIA ADRIANA COSTA e por fim, extinguindo a 

presente com resolução do mérito Por se tratar de divórcio consensual, 

expeça-se, imediatamente, o necessário à averbação da sentença, no 

Cartório de Registro competente, Id 11256138. Intimem-se as partes. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014222-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JARDEL RIBEIRO DUARTE (REQUERENTE)

MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES (REQUERENTE)

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014222-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS 

PERES, PAULO JARDEL RIBEIRO DUARTE Vistos, etc. Trata-se de 

DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL interposta por MARIA AMÉLIA DOS 

SANTOS PERES DUARTE e PAULO JARDEL RIBEIRO DUARTE. As partes 

formularam acordo. Requerem o julgamento procedente do pedido inicial, 

decretando – se o divórcio entre as partes. O representante do Ministério 

Público manifestou, Id. 10763359, opinou pelo deferimento das pretensões 

dos requerentes realizadas na petição inicial para homologar judicialmente 

o acordo entabulado. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de DIVÓRCIO 

DIRETO CONSENSUAL interposta por MARIA AMÉLIA DOS SANTOS 

PERES DUARTE e PAULO JARDEL RIBEIRO DUARTE. A ação pode e deve 

ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o 

qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado Ids. 6824204, 6824631 e 6824660, e 

DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a 

presente com resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento 

no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira: MARIA AMÉLIA DOS SANTOS PERES. 

Expeça – se necessário à averbação da sentença à margem da Certidão 

de Casamento de ID 6825152, após o transito em julgado. Deixo de 

condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio. Após, 

certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o processo, observando-se 

as formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1026466-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL ANDRADE BARRETO (REQUERENTE)

ENILDO NEVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CICERO CARLOS ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária DIVÓRCIO CONSENSUAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Sentença Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por ABIGAIL ANDRADE BARRETO DE 

LIMA e CÍCERO CARLOS ALVES DE LIMA. As partes informam que querem 

se divorciar. Esclarecem que não advieram filhos do enlace matrimonial; 

que não amealharam bens passíveis de partilha; que dispensam alimentos 

entre si; que o cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

Abigail Andrade Barreto. Ao final, requerem a homologação do acordo. 

Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por ABIGAIL ANDRADE BARRETO 

DE LIMA e CÍCERO CARLOS ALVES DE LIMA. A ação pode e deve ser 

julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o qual 

está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo realizado (art. 487, III, “b” do NCPC); e, ACOLHO a pretensão inicial 

(art. 487, I, do CPC) extinguindo a presente com resolução do mérito, e, em 

consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da 

Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. O ex-cônjuge 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Abigail Andrade Barreto 

Expeça-se, imediatamente, o necessário à averbação da sentença à 

margem da Certidão de Casamento sob ID n.º14784119. Isento de custas, 

pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. (art. 98 do 

C.P.C.). Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. 

Transitado em julgado, arquive-se o processo, observando-se as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. Cuiabá - MT, 03 de setembro de 2.018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015262-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. B. P. (ADVOGADO(A))

R. B. N. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. M. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado (ID 15014240), executado 

deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar 

a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004140-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

FREDERICO HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Altino Batista do Amaral (REQUERIDO)

ALESSANDRO RODRIGO THEODORO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1004140-27.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, para trazer aos autos a certidão de registro 

civil (casamento/nascimento) do Autor para que possibilite o cumprimento 

da sentença.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 29 de 584



 Cod. Proc.: 1110154 Nr: 14736-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUÍS CESAR - 

OAB:4030-O, Carlos Eduardo Lopes - OAB:20.499-B, CLEUZA ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:21.520, JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20920/0, 

JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, LELIA FELIPE DOS 

SANTOS - OAB:10473, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO- - 

OAB:14415/MT, PAULO COSME DE FREITAS - UFMT - OAB:3739, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 73, impulsiono os autos para intimar a 

parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1048620 Nr: 45767-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 79, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON MARCELO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002653-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028342-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA ROSA DE ABREU BEZERRA (AUTOR(A))

TAIRAN SCHUMACHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028342-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): TALITA ROSA DE ABREU 

BEZERRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ante a ausência 

de preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da 

gratuidade judiciária, INDEFIRO a gratuidade da justiça à requerente. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

(art. 290, CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028481-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DOS SANTOS LINO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028481-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AUREA DOS SANTOS LINO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004677-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAMELA BERTAO PALHARINI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA (IMPETRADO)

 

Vistos etc. PAMELA BERTÃO PALHARINI impetrou o presente Mandado de 

Segurança, em face do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ambos qualificados pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu trâmite normal, 

sendo que no id. 12004731, o Autor pugna pela desistência do mandamus. 

É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência realizado pela parte autora, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Desnecessário o pagamento das custas processuais, em razão do 

disposto nas Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal, e 105, do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 10, XXII, da Constituição 

Federal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013223-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (IMPETRANTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (AUTORIDADE COATORA)

JARI do MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO)

MUNICIPIO CUIABA (IMPETRADO)

 

Vistos etc. ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO impetrou o presente Mandado 

de Segurança, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ao JARI DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ – MATO GROSSO, ambos qualificados pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu trâmite normal, 

sendo que no id. 13798639, o Autor pugna pela desistência do mandamus. 

É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência realizado pela parte autora, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Desnecessário o pagamento das custas processuais, em razão do 

disposto nas Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal, e 105, do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 10, XXII, da Constituição 

Federal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013209-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO CUIABA (IMPETRADO)

JARI do MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos etc. ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO impetrou o presente Mandado 

de Segurança, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ao JARI DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ – MATO GROSSO, ambos qualificados pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu trâmite normal, 

sendo que no id. 13799378, o Autor pugna pela desistência do mandamus. 

É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência realizado pela parte autora, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Desnecessário o pagamento das custas processuais, em razão do 

disposto nas Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal, e 105, do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 10, XXII, da Constituição 

Federal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021876-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012038-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

FELIPE DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE (ADVOGADO(A))
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LEONARDO RODRIGUES CALDAS (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016707-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA FEITOSA (AUTOR(A))

ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020150-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (AUTOR(A))

HELEN SIMONE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar as contestações no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 971006 Nr: 9724-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAURICIO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO ( SEGES/MT )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, entendo que o requerente não comprovou cabalmente a 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e 

honorários advocatícios, razão pela qual o benefício deve ser revogado.

Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 826271 Nr: 32211-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍLIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OBA/MT 

13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 31 

de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850099 Nr: 53180-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 31 

de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850654 Nr: 53681-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 31 

de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850686 Nr: 53714-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELA MARIS FIGUEREDO AMMOURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 31 

de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851300 Nr: 54267-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARIA MIRANDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 31 

de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851304 Nr: 54271-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAR AYC CAMPELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 31 

de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 157724 Nr: 10657-56.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA SÍRIA SAMPAIO, SÍRIA FRANCISCA DA SILVA 

FERNANDES, ALDA MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - OAB:6.796/MT, 

Maria Benemária Noronha Rodrigues Maciel - OAB:4687/MT, 

WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimo as exequentes para, no prazo de 05 dias, se manifestarem quanto 

aos cálculos de fls. 444/449.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 715389 Nr: 8373-31.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT - AGER - MT, TUT 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO GOMES DA SILVA FILHO - OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:6.387/MT, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3.613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:11623-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) EDUARDO GOMES SILVA FILHO, OAB/MT 12.036, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 400477 Nr: 34025-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO GOMES S. FILHO - OAB:12.036, RAPHAELLE 

AQUINO CASTRILLO - OAB:10930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:6.387/MT

 Fica o(a) Advogado(a) EDUARDO GOMES SILVA FILHO, OAB/MT 12.036, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 404438 Nr: 36671-04.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAMENTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DELEGADOS EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) EDUARDO GOMES SILVA FILHO, OAB/MT 12.036, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848296 Nr: 51666-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENICE MARIA DE MOURA MAIA, JONAIR MARTINS 

DOS ANJOS, ROSA MARIA COSTA FALEIROS, LINDINALVA SOUZA 

BRANCO, MARIA DE FÁTIMA GOMES DE OLIVEIRA, MARIA FERREIRA 

GANDES ANANIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 
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- OAB:12.464-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867508 Nr: 7561-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIRIAN AMARAL DE SOUZA, MURJANY TATAIRA 

MACHADO, MARIA ILDINEIDE ARAUJO DE LIMA, OVIDIO BILIERI, RENATA 

CRISTINA SILVA RODRIGUES, REINVALDO NELSON PETERSEN, VANDA 

MACHADO, SILEY LEMES NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057913 Nr: 49994-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028208-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA REIS DE ANDRADE SILVEIRA (AUTOR(A))

ANGELA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Por todo o exposto, declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos 

deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020015-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

CLEUZA FONSECA MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração). Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação 

da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio 

legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021192-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

IVALCIR FRANCISCO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034417-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

BRUNO FOGACA MACHADO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016554-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

CINTYA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: "Assim, entendo que os embargos apresentados 

tem o escopo de alterar a decisão proferida nos autos, motivo pelo qual 

não pode ser acolhido. Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 

do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados por CINTYA DE 

SOUZA SILVA, contra a decisão de Id. 14140753. Remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça para análise do recurso de apelação. 

Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028018-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI (ADVOGADO(A))

ARZINO DOMINGOS DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial anexando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a Comunicação de Acidente de Trabalho – 

CAT (inciso IV, art. 319, NCPC), sob pena de indeferimento, nos termos do 

parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018111-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DJALMA MENDES AMIKY (AUTOR(A))

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO VILA MOURA (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020817-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE (ADVOGADO(A))

MARIA HILDA MORAES BROETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 814210 Nr: 20685-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Certifico que, apesar de constar o cálculo dos honorários de 

sucumbência na planilha de fl. 28, este crédito se refere aos embargos à 

execução, em apenso, código 843219, onde ainda não houve execução 

de sentença de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838729 Nr: 43314-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MÁRCIA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT, Cristiane Coutinho - 

Procuradora do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856728 Nr: 58987-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE MELO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA DE AGUIAR 

CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897268 Nr: 27770-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERCILIA VIANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011594 Nr: 28245-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDO MIRANDA DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 793679 Nr: 2-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. REYES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENCLIMAR 

ENGENHARIA ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mauro benedito pouso 

curvo - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944753 Nr: 57301-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ALICE MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000741-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA (AUTOR(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000741-87.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 266.715,62; Requerente: 

AUTOR(A): ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA Requerido: 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: INTIMAR o representante 

do Ministério Público Estadual para manifestação no prazo de 30 dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz Agamenon 

Alcântara Moreno Júnior. . Cuiabá, 03 de setembro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026120-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1026120-30.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 128.953,93; Requerente: 

AUTOR(A): JOSE GALDINO FILHO Requerido: RÉU: MUNICIPIO DE CUIABÁ, 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, no prazo legal, especificar 

as provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 03 de setembro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021714-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

ZENILDA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029296-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERLLY CRISTINA DA COSTA MONTEIRO (AUTOR(A))

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009795-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA TEREZA DE CAMPOS MIRANDA (AUTOR(A))

MARCIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028671-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

ROSIMEIRE DADONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 36 de 584



produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024686-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEREIRA E CRUVINEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos, etc. Tendo em vista a 

manifestação do INSS ao ID 11368960, intime-se o autor para manifestar 

sobre aquela, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504368-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GRACIELLE FIGUEIREDO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos, Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por GRACIELLE FIGUEIREDO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para 

condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins de 

elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença 

como determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto 

isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028343-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos, etc. O Autor informa em sua 

inicial que houve sentença em ação anteriormente ajuizada neste juízo, 

onde foi-lhe concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, 

mencionando ainda que a decisão foi mantida em sede de apelação, 

ocorrendo inclusive o trânsito em julgado. Dessa forma, em atenção ao 

princípio da economia e celeridade processual, nos termos do art. 10 do 

CPC, intime-se o autor para manifestar-se sobre eventual ocorrência de 

coisa julgada, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504778-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR BATISTA PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por ELENIR BATISTA PAULA DA SILVA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi 

proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos 

Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) 

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o executado Município 

de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503784-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCIMARA NOGUEIRA FRANCO LIMA (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por JOCYMARA NOGUEIRA FRANCO 

LIMA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença condenatória foi 

proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos 

Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) 

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o executado Município 

de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010373-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

AUTO ESCOLA EDUTRAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028767-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

MARIA GREICE DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para: RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007760-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel (ADVOGADO(A))

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007112-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA MARIA VIANA (EXEQUENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

DEIVY LEAO REZENDE DE MELLO (EXEQUENTE)

CACIA VAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

ARAYDES REIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença promovido por 

JOANITA MARIA VIANA e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A 

sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e 

por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO, a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, 

bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores 

pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período. No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão 

ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS DE MORA, devidos desde a 

citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto 

pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser 

calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

apurado na condenação, nos temos do art. 85 do NCPC. Com ou sem 

recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para o reexame necessário. P.R.I.C.” Em sede de apelação/remessa 

necessária, foi dado provimento parcial ao recurso e retificada em parte a 

sentença nos seguintes termos: Ante o exposto, RETIFICO 

PARCIALMENTE a sentença, para determinar que: 1) A apuração de 

eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso 

constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em 

liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo 

de 11,98%, bem como o prazo prescricional 2) Incidam sobre os valores a 

receber pelos Autores, os descontos da contribuição previdenciária e de 

impostos de renda; 3) Quanto à correção monetária aplica-se o IPCA-E 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data 

fixada na sentença. 4) Quanto aos juros moratórios, este deverão ser 

inseridos a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 5) Os honorários advocatícios serão 

definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites 

estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo 

Código de Processo Civil. Para fins de elucidação da controvérsia, deve 

ser promovida a liquidação da sentença como determinado em sentença e 

esta parte confirmada pelo Acórdão da Apelação/Remessa Necessária, 

que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, 

nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto isto, determino seja intimado o 

executado Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028486-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKA PET REPRESENTACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

LUIZ JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017757-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

KEILA DE OLIVEIRA MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025740-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES (ADVOGADO(A))
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ROSA MARIA ELIAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Expeça-se o necessário. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023285-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

MAIARA PROBST DE LIMA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações, e querendo, juntar 

documentos (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para querendo, ingresse no 

feito. Vindo as informações, venham-me os autos conclusos para a 

apreciação do pedido de liminar. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018930-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS (ADVOGADO(A))

EIG MERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVENTOR AUGUSTO S. S. CORDEIRO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na 

exordial. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações que entenderem convenientes (art. 

7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no 

art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003694-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES (ADVOGADO(A))

HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento no art. 

7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, e sem prejuízo de revogação posterior, 

DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade Impetrada proceder a 

expedição do CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 

em favor da Impetrante, do veículo marca HONDA/CG TITAN ESD, cor 

PRETA, ano e modelo 2013/2014, placa OBG 3936, RENAVAM nº 

00597622094, independentemente do recolhimento das infrações de 

trânsito descritas no extrato encartado no Id. Nº 543176 dos autos. Não é 

o caso, porém de declarar a inexigibilidade das multas, haja vista tratar-se 

de um mandado de segurança, com rito específico, o qual almeja 

suspender o ato coator, qual seja, a vinculação da expedição do CRLV ao 

pagamento das multas. Intimem-se. Cumpra-se, nos demais termos, a 

decisão de ID. 684137.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016998-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA (ADVOGADO(A))

MARISTELA APARECIDA CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO IPVA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos da fundamentação 

supra, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Promovam-se as 

alterações necessárias nos autos, para o fim de retificar a autoridade 

coatora, conforme petição de emenda à inicial. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020329-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

NERISVALDO GOMES DOS ANJOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 39 de 584



o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006107-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO QUEIROZ MAIA (IMPETRANTE)

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny Mendes Lucas (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016130-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIELES CAMPOS PRESTES (IMPETRANTE)

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE PERICIAS MÉDICAS MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante de todo o exposto, nesta sede de 

cognição sumária não há como acolher a pretensão da Impetrante, razão 

pela qual INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002926-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão do 

oficial de justiça juntada através do ID 14637829. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013359-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

GENISE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"...Por todo o exposto, declino a 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado; consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006432-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BENVENUTTI (IMPETRANTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça. Providencie-se a notificação da autoridade coatora, 

conforme determinado. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028378-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (REQUERENTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Intime-se a parte autora a 

promover o recolhimento das custas judiciais no prazo de cinco dias. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000011-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

LUCIA BORGES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 
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produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038277-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PRADO ALVES (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 989055 Nr: 18092-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA CASANOVA 

CAVALLO - OAB:125734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O feito já foi sentenciado.

 A manifestação de fl. 41 indica a ausência de interesse no 

prosseguimento dos embargos de declaração, em razão da perda do 

objeto.

Portanto, julgo prejudicado a apreciação dos embargos, por perda 

superveniente do interesse de agir.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 855496 Nr: 57926-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELE DE LIMA MUNIZ - 

OAB:8.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Assim, é ônus da parte autora comprovar a idoneidade da caução 

apresentada. Não o fazendo e inexistindo concordância expressa do 

requerido pela sua aceitação, não há que se falar em direito do requerente 

em obter a Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Assim, ante a todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial.

Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 

85, §3º, I, c/c §4º, III, c/c art. 90, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 857763 Nr: 59992-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIENE NUNES DE SIQUEIRA, GRACY MARIA 

NOGUEIRA DA SILVA, ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, ADICELMA 

DA ROCHA VALENTINS DE LIMA, ADENILZA DA SILVA MARQUES, 

ALTAIR RIBEIRO DE MENESES BISPO, SOLANGE POLIZELLI DE SOUZA, 

THELMA MAZARELLO PEREIRA CAMPANELI, ALFREDO CAMPANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933572 Nr: 51234-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DE ARRUDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIO 

PESSOA - OAB:12.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046109 Nr: 44421-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049500 Nr: 46157-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIE JUNIOR ALCANTRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009535-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIANE CANDIDO DE SOUSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC 

(IMPETRADO)

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1009535-97.2018.8.11.0041; Tipo: Cível 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120) IMPETRANTE: JOSIANE 
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CANDIDO DE SOUSA AUTORIDADE COATORA: DIRETOR INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC FINALIDADE: O 

presente expediente tem por finalidade PROCEDER À NOTIFICAÇÃO da(s) 

autoridade(s) acima qualificada(s), e para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

PRESTE AS INFORMAÇÕES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS (art. 7º, I e II, 

Lei nº 12.016/2009). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028767-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

MARIA GREICE DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA 

GREICE DA CONCEIÇÃO contra ato dito coator praticado pelo DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT, objetivando a concessão liminar de segurança inaudita altera 

pars para determinar que a autoridade impetrada permita o imediato 

licenciamento do seu veículo, independente do pagamento de multas. Em 

breve síntese, a impetrante alega a ilegalidade da negativa de 

licenciamento em razão do não pagamento das multas por infrações de 

trânsito registradas no prontuário de seu veículo. Pede, em sede de 

liminar, que a autoridade coatora licencie seu veículo, mediante 

pagamentos das taxas devidas, sem a cobrança do valor das multas. Com 

a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, é necessária a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No caso 

vertente, a impetrante argumenta que não é possível a autoridade coatora 

condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de eventuais multas 

existentes. O entendimento dominante na jurisprudência aponta para a 

ilegalidade da vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, quando são constituídas ilegalmente, ou seja, sem as 

notificações necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É 

imperioso recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da 

penalidade administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do 

proprietário do veículo. Eis o disposto na Súmula 127 do STJ: "É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado." Não se está questionando nestes autos 

a realização das notificações, mas tão somente a legalidade da 

vinculação, não podendo, portanto, ser acolhido o pleito liminar. Por todo o 

exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027795-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (ADVOGADO(A))

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE, objetivando a concessão de liminar para que o 

impetrante possa efetuar o licenciamento de seu veículo. Em breve 

síntese, a impetrante argumenta não ter sido notificado das penalidades de 

trânsito que foram aplicadas em seu desfavor e que constam no 

prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, impedindo-o de efetuar o 

licenciamento do seu automóvel. Com a inicial vieram documentos. Como 

uma das causas de pedir é a falta da dupla notificação por parte do 

DETRAN/MT para a regular constituição das multadas aplicadas, em 

despacho de fl. 41 (ID. 14969047) facultei-lhe que trouxesse aos autos 

documento a fim de comprovar o endereço que se encontrava/se 

encontra cadastrado junto ao DETRAN/MT, além de um comprovante de 

residência com o seu endereço. Intimado, o impetrante juntou comprovante 

de endereço atualizado, mas não comprovou o endereço cadastrado junto 

ao DETRAN/MT. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de segurança 

é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, é necessária a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No que tange 

ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Destarte, a 

documentação que acompanha a inicial não traz, em seu bojo, os dados 

necessários para que se verifique o devido processo legal e o 

contraditório nas penalidades aplicadas em desfavor do impetrante. 

Inclusive, facultei-lhe que comprovasse o endereço regularmente 

cadastrado junto ao DETRAN/MT, o que não foi cumprido pela parte. Diante 

disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou 

não, a dupla notificação para fins de legitimação da multa aplicada. Por 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007977-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ELZENI LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. ELZENI LIMA DE SOUZA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação que 

é servidora do Requerido e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que 
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quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o 

Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a Requerente, que 

os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente feito, a condenação do 

Requerido para incorporar à remuneração da Requerente, o percentual de 

11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre 

todas as verbas recebidas que compõem a remuneração. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação ao ID. 13362816. Impugnação 

à contestação ao ID. 13861724. As partes foram intimadas sobre provas 

(fl. 155) e postularam pela produção de prova pericial. Ouvido o Ministério 

Público, este entendeu desnecessária a sua intervenção na lide. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A matéria debatida nos autos é 

unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, 

comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 

do CPC. Em que pese as partes terem requerido a produção de prova 

pericial, tenho que a mesma se mostraria necessária apenas em fase de 

cumprimento de sentença e não neste momento. Inicio a análise peja 

prejudicial de mérito levantado pelo Requerido, qual seja, a prescrição. 

Sabe-se que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 

cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, 

complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: 

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, relacionadas com o crédito 

decorrente da URV, não vinha reconhecendo a ocorrência da prescrição, 

por entender se tratar de parcelas de trata sucessivo, com prescrição 

apenas nas prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação. No entanto, diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento 

no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua 

remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, a 

requerente ocupa cargo público integrante da carreira dos Profissionais 

da Educação, conforme atestam os documentos anexados à petição 

inicial. É sabido que a carreira dos profissionais da educação foi 

organizada e estruturada por meio da Lei Complementar nº 50/1998, ou 

seja, posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa 

de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV 

e dá outras providências). Além disso, a referida lei foi alterada em 1999, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011 e também em 2013, 

sendo que nesta última alteração o Governo do Estado de Mato Grosso 

concedeu 7,69% de reajuste aos salários dos profissionais da educação 

básica de Mato Grosso. Revela-se, limpidamente, que foi promovida a 

estruturação da carreira (em 1998 e novas reestruturações nos anos 

seguintes), com a instituição do subsídio. Esse, portanto, nos termos do 

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é o termo inicial a 

ser considerado para fins de análise do direito a diferença da URV. Se 

com a implantação do referido Plano de Cargos, persistiram diferenças a 

serem apuradas, estas estariam prescritas, vez que entre a distribuição 

do presente feito em 2018 e a data em que a Leis de 

estruturação/reestruturação passaram a vigorar (1998 e 2001, 

respectivamente), transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. 

Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de 

Justiça trouxe nova interpretação reconhecendo a prescrição em razão 

do decurso de prazo entre a distribuição da ação e o instante em que 

ocorreu a reestruturação da carreira, conforme se constata: JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS 

APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da 

conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 
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TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020550-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Diante do exposto e por tudo 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo 

os autos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

confirmando a antecipação da tutela concedida. Sem custas e honorários 

(Emenda Constitucional nº 80/2014). Por estar amparada em jurisprudência 

do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se 

sujeita ao reexame necessário, de acordo com o § 4º do artigo 496 do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. P. R. I. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032027-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ELZA MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031679-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

CAROLINA LEMOS DOS SANTOS COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008777-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSA BARBOSA (AUTOR(A))

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017969-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CAETANO ROSA (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005503-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005630-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIKOLAS EDUARDO MENDONCA RIBEIRO (AUTOR(A))

MATILDE DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARCIA ANDREIA RIBEIRO MARTINS FERNANDES (AUTOR(A))

MARCELA COELHO DA SILVA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

VIRGINIA BASTOS GODOY OTERO DA CUNHA (AUTOR(A))

VANDERLEI PENTEADO SANTOS (AUTOR(A))

ROSIMEIRE MARIA ANGELE (AUTOR(A))

IZABEL ALVES SANTOS (AUTOR(A))

EDIMAR GABRIEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028554-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (ADVOGADO(A))

RODOLFO TERRABUIO MOREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

JOSE EUDES SANTOS MALHADO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta maneira, faculto a parte Impetrante, emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em consonância do artigo 321, caput, do 

CPC/2015, carreando os documentos que comprovam a efetiva quitação 

do imposto, como os boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de 

lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do referido códex. 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021718-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

JOANA DURVALINA DA CRUZ MENACHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Posto isto, oportunizo a autora emendar a inicial para 

demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e cópia da sua declaração 

de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em seu 

sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025992-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

RENATA EVILLYM CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Todavia, manuseando o presente processo não verifico 

qualquer documento acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores, Seguro Obrigatório e Licenciamento 

do ano/2018. Desta maneira, faculto a parte Impetrante, emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância do artigo 321, caput, do 

CPC/2015, carreando os documentos que comprovam a efetiva quitação 

do imposto, como os boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de 

lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do referido códex. 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015703-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO BELARMINO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Intime-se NOVAMENTE a parte Requerente para sanar a falha 

que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016726-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO (ADVOGADO(A))

DANIELA VIEIRA VARGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se a NOVAMENTE parte Requerente para sanar a 

falha que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento 

das custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 

Civil). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017458-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ SILVA PAES (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se a NOVAMENTE parte Requerente para sanar a 

falha que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento 

das custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 

Civil). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038284-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY APARECIDA SIQUEIRA (AUTOR(A))

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Cumpra-se a AUTORA os termos da decisão (id. 

11942563), posto que mantenho a decisão pelo seus próprios termos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005345-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Com vistas a não inviabilizar o acesso da parte 

Requerente à jurisdição, faculto-lhe o parcelamento das custas 

processuais e da taxa judiciária em até seis vezes, nos moldes admitidos 

pelo artigo 468 da CNGC/MT. Após o pagamento da primeira parcela, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, retornem os autos conclusos para 

novas deliberações. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022244-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para COMPROVAR, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da 1ª parcela das custas e taxas processuais, nos termos 

da decisão de Id. 14437544, proferida nos autos do processo acima 

identificado, a seguir, transcrita: Isto posto, com vistas a não inviabilizar o 

acesso da parte Requerente à jurisdição, defiro o pedido de parcelamento 

das custas processuais e da taxa judiciária em 6 (seis) vezes. Após o 

pagamento da primeira parcela, retornem os autos conclusos para novas 

deliberações. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1028668-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária - DANIELLA SOARES DE 

ALMEIDA BUENO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Jardim Itália, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos 

Cumpra-se os termos do §2° da LMS, intimando-se o representante judicial 

da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, acerca do pedido de liminar.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 877905 Nr: 15385-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA P. DA SILVA BARROS 

- OAB:OAB/14.354, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8400 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo os benefícios da justiça gratuita a autora, diante da comprovação 

da sua hipossuficiência.

Intimem-se as partes para que ratifiquem ou não os atos perpetrados 

frente a Justiça Federal, bem como, em querendo, especifiquem as provas 

que eventualmente ainda desejam produzir.

Após, colha-se o parecer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1081124 Nr: 2065-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SORRISO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Ação Anulatória nº 2065-03.2016.811.0041

Requerente: Águas de Sorriso Ltda.

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se houve o ajuizamento da execução fiscal relativa 

ao débito inscrito em dívida ativa, indicando o número da execução fiscal e 

a unidade judiciária em que ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Caso a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em unidade judiciária diversa, 

manifestem-se as partes sobre a competência absoluta do juízo da 

execução para processar e julgar o feito, de acordo o seguinte 

precedente do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO TÍTULO. CONEXÃO. 1. Este Tribunal 

reconhece a conexão entre a ação desconstitutiva de título e a execução, 

o que torna obrigatória a reunião dos processos para julgamento 

simultâneo. 2. A competência funcional absoluta do juízo da execução 

determina a reunião dos feitos neste órgão. (...) (REsp 714.557/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 

19/09/2005, p. 295)

No mesmo prazo, manifestem-se as partes sobre a necessidade de 

reunião dos processos (execução fiscal e ação anulatória) para evitar 

decisões conflitantes, nos moldes do artigo 55, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Por fim, traslade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso 

para estes autos.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cuiabá, 3 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 989322 Nr: 18244-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SORRISO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:

 Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por corolário, concedo 

parcialmente o mandado de segurança, apenas para afastar a exigência 

do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações 

com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação e 

destinadas a compor o ativo fixo ou para uso e consumo da impetrante até 

31/12/2015.Comuniquem-se incontinenti a autoridade coatora e a pessoa 

jurídica de direito público interessada sobre os termos da presente 

decisão, para os fins do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie.Decisão sujeita ao reexame 

necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1º, 

da Lei nº 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. TJMT para essa finalidade.P.R.I.C.Cuiabá, 3 

de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 842199 Nr: 46300-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FABIANA LEAO DE 

BARROS - OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1032092 Nr: 37768-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ROSANE DA COSTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON BENEDITO DOS 

ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 Vistos.

Intime-se o impugnado para querendo apresentar resposta, dentro do 

prazo legal.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 813023 Nr: 19505-17.2013.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: PAULO ALBERTO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:14552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração para 

acolhê-los na forma acima exposta, de modo que, revogo a sentença 

anteriormente proferida, fls. 54, para passar a valer o entendimento e 

inovações jurisprudências exposto nesta presente decisão.

 Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se e Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1032092 Nr: 37768-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ROSANE DA COSTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON BENEDITO DOS 

ANJOS - OAB:12.464-A/MT

 Vistos.

Intime-se o impugnado para querendo apresentar resposta, dentro do 

prazo legal.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 989322 Nr: 18244-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SORRISO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:

 Vistos.

Pelo que se apercebe, a autora/impetrante optou em ajuizar ação ordinária 

e ação mandamental para discutir, em tese, a mesma matéria!

"Ad cautelam" e antes de decidir a respeito, opto em determinar a sua 

intimação para a necessária manifestação (art. 10, CPC).

Após, remeta-se os autos (inclusive o apenso) ao Miistério Pùblico para 

conhecimento e, se assim desejar, manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1081124 Nr: 2065-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SORRISO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Diante desses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

para DETERMINAR a SUSTAÇÃO do protesto da CDA n. 20152572, bem 

como que o requerido ESTADO DE MATO GROSSO suspenda a 

exigibilidade do crédito tributário referente a essa Certidão. Expeça-se 

mandado para cumprimento por oficial de justiça plantonista. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 
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março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Promovam-se as alterações necessárias 

na capa dos autos e no respectivo cadastro na destruição, para constar 

no polo passivo o ESTADO DE MATO GROSSO. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881585 Nr: 17758-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETTANE GEICELLY DE ARRUDA E SILVA, EVA 

VALDIRENE DA CRUZ MIRANDA FRANÇA, JULITA GONÇALINA DE 

ALMEIDA, GEOVANA LOPES DA SILVA, JOSE MARIA DE ALMEIDA LARA, 

ILTO DOMINGOS DE BULHÕES, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 

JOANITA BATISTA DE ARRUDA, MARIA HELENA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007836-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DA SILVA AYLLON (AUTOR(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1007836-71.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008712-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULLIANE ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DA ABADIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOAO GREGOSKI (EXEQUENTE)

JOANA FERNANDES GOES (EXEQUENTE)

ROSALIA MARIA GOMES SANTOS (EXEQUENTE)

IRACEMA ADORNO DIAS (EXEQUENTE)

VALDIRENE VIEIRA LIMA (EXEQUENTE)

RENE VIEIRA LIMA (EXEQUENTE)

ELISEU LEONIR MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

OLIMPIO RODRIGUES PINTO (EXEQUENTE)

ELIENE ALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

NILDA ALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

MARIA ZILDA DIAS FONSECA (EXEQUENTE)

MARIA SIMONE BOTTEGA (EXEQUENTE)

AURINETE VIEIRA LIMA DA FONSECA (EXEQUENTE)

MARIA MARLENE AMERICO VANDERLEY (EXEQUENTE)

TIAGO DA SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA CRISTINA ALVES DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1008712-26.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009116-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DE ALENCAR E TAQUES (AUTOR(A))

SEBASTIAO JOSE DE MATOS (AUTOR(A))

JOAO BORRALHO FILHO (AUTOR(A))

NEISI LEONOR DE PINHO DIAS (AUTOR(A))

ADILSON CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES TEIXEIRA SOUSA (AUTOR(A))

HONORIO LUIZ DA COSTA (AUTOR(A))

FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEONEL SAN MARTIN DA PAIXAO (AUTOR(A))

ELZA JUSTINA R DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELAINE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLINDO FONTOURA PANIAGO (AUTOR(A))

WILSON ANTONIO CAXITO (AUTOR(A))

ALZENIR ALVES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

JOAO MANOEL MISCHIATI FARTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1009116-77.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009801-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANGELO GONCALO CURADO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1009801-84.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 882353 Nr: 18175-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO SEBBA FILHO, MARGARETE EPIFANIA 

SEBBA, MARCO AURÉLIO SEBBA, ABRÃO SEBBA NETO, DENIZE 

APARECIDA SEBBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH B QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT, MAX 

NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, para condenar o Estado a proceder ao pagamento 

de justa indenização aos autores, em decorrência da desapropriação de 

parte da área de sua propriedade, cujo montante será apuração em 

liquidação por arbitramento, acrescido dos devidos consectários da mora, 

a saber, juros legais a contar da citação, no índice da caderneta de 

poupança, e correção monetária, a partir da sentença, pelo IPCA.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Isento de custas.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que serão 

fixados em 10% sobre o valor da liquidação de sentença, conforme 

determina o art. 85, §4º, II do CPC.

Por fim, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para reexame necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 326318 Nr: 25941-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMEDIO JOSÉ VIANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174/MT, QUERINA DE ASSIS 

DA SILVA - OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 Certifico que à fl. 12 consta procuração do autor para os advogados 

Lindolfo Macedo de Castro e Antonio dos Santos; à fl. 124, há 

substabelecimento, com reserva, para Erica de Assis Velozo Braga; e à fl. 

205 foi juntado substabelecimento, sem reservas, da advogada Erica de 

Assis para Querina de Assis da Silva.

Assim, intimo todos os advogados mencionados acima para, no prazo de 

05 dias, informarem em nome de quem deverá ser expedida a RPV 

referente aos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008469 Nr: 26897-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATÃ NASCENTES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002038-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002038-55.2018.8.11.0001 (PJE 1) 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONÇA contra ato tido por ilegal da 

DIRETORA DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO (DETRAN) DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando, 

liminarmente, seja determinada a retirada do bloqueio de suspensão do 

direito de dirigir, tornando sem efeito tal medida imposta ao Impetrante. 

Conta que possui a CNH n. 03175140605, categoria AB, expedida em 

05/02/1982, e que recebeu uma notificação, fruto do Processo 

Administrativo n. 0195/2016/GMACPC/DETRAN/MT, referente à suspensão 

do direito de dirigir, constando determinação de entrega da carteira em 

48h. Afirma que o aludido processo não observou o direito ao contraditório 

e à ampla defesa, haja vista que o ora Impetrante não foi 

intimado/notificado/citado para apresentar defesa. Ampara seu pedido nos 

fundamentos básicos para concessão de liminar: fumus boni iuris e 

perirulum in mora. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 

À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Em análise prefacial dos 

documentos contidos no ID: 14846455 vislumbro a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, 

da breve análise do Processo Administrativo, autuado em 26/10/2016, com 
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o intuito de suspender o direito de dirigir do Impetrante, devido ao excesso 

de pontos na carteira de habilitação, não verificamos a ciência da parte 

interessada, de modo que, ao que tudo indica, o processo correu ao 

arrepio da Constituição Federal, que garante na via administrativa, também, 

o devido processo legal. Em outras palavras, ao que consta dos autos, 

não foi dada chance de defesa ao Impetrante, daí porque deve ser 

suspensa a decisão proferida em 25/06/2018 que determinou a 

suspensão do direito de dirigir. O perigo de demora é tão notório quanto a 

fumaça do direito, visto que, sem carteira de habilitação e sem poder 

dirigir, há afronta ao direito de ir e vir do Impetrante, que fica tolhido de 

direito básico, sem falar no já mencionado devido processo legal, que, ao 

que tudo indica, lhe foi suprimido. Portanto, diante da presença dos 

requisitos ensejadores da concessão da medida liminar, impõe-se o seu 

deferimento. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para suspender os efeitos da decisão proferida em 

25/06/2018 que determinou a suspensão do direito de dirigir. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no feito. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026542-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENÍLSON LEMOS DE OLIVEIRA - FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO)

RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO - FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO)

SIGUINEI SUCH - FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1026542-05.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra ato indigitado coator da 

lavra dos FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DENÍLSON LEMOS DE 

OLIVEIRA, RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO E SIGUINEI SUCH, ligados à 

SEFAZ/MT, objetivando seja concedida a liminar para suspender a 

inclusão da empresa na Medida Cautelar Administrativa, bem como que se 

abstenham de bloquear a emissão de nota fiscal eletrônica da impetrante, 

de exigir o recolhimento de ICMS a cada operação (carga a carga), e de 

apreender mercadorias acompanhadas de notas fiscais idôneas. Aduz, 

em síntese, que é contribuinte do ICMS, e encontra-se regularmente 

cadastrada e no status de ativa para produzir álcool e açúcar, sendo 

responsável solidária pelo ICMS devido pelas distribuidoras com as quais 

comercializa, o que a tornou devedora de R$ 7.511.243,82. Relata que em 

procedimento autônomo e unilateral, apoiando-se no Despacho n. 

006/2018 emanado da Gerência Especial de Fiscalização do Segmento de 

Combustíveis e Biocombustíveis da SEFAZ/MT, o Superintendente de 

Fiscalização da SEFAZ/MT pôs a Impetrante sob Medida Cautelar 

Administrativa e, dentre várias sanções, suspendeu a emissão de notas 

fiscais eletrônicas. Sustenta que a inclusão no malfadado regime cautelar 

se deu exclusivamente por motivo de inadimplência, calcada na 

responsabilidade solidária pelo ICMS devido pelas distribuidoras, o que já 

está sendo objeto de ação judicial que tramita perante a 1ª Vara da 

Fazenda Pública desta Capital. Ampara seu pedido nos requisitos da 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com os 

documentos eletronicamente acostados. Ao ID n°. 14910537, o feito fora 

extinto, por decisão do Juiz em substituição legal, sem resolução de mérito 

em razão de continência com a Ação Declaratória com pedido de Tutela 

Cautelar, de Urgência, movida em face do Estado de Mato Grosso, autos 

n. 1016158-80.2018.8.11.0041 que tramita perante a 1ª Vara da Fazenda 

Pública desta Capital. Ao ID n°. 15008121, a impetrante interpôs recurso de 

apelação. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifica-se que o presente feito fora extinto sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, X, do CPC/2015, sob o pretexto de 

existência de continência com a Ação Declaratória com pedido de Tutela 

Cautelar, de Urgência, autos n°. 1016158-80.2018.8.11.0041 que tramita 

perante a 1ª Vara da Fazenda Pública desta Capital. Cumpre destacar que 

a demanda foi extinta por decisão do Juiz em substituição legal, sendo que 

a impetrante interpôs recurso de apelação, conforme se vê no ID ID n°. 

15008121. Consigno que o Código de Processo Civil de 2015, faculta ao 

Magistrado, nos casos do art. 485 e incisos, exercer o juízo de retratação 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 7° do art. 485 do CPC/2015, 

senão vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: X - nos 

demais casos prescritos neste Código. § 7o Interposta a apelação em 

qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 

(cinco) dias para retratar-se. Cumpre observar que tal possibilidade já 

existia no Código de Processo Civil de 1973 ( revogado ), em seu art. 296 

e 285-A, não sendo, tal instituto, nenhuma novidade. Assim, passo 

exercer juízo de retratação. Analisando o processo tido como contido, 

entendo não restar presente o instituto da continência, aduzido na decisão 

recorrida. Isso porque, os autos n°. 1016158-80.2018.8.11.0041 que 

tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, possui partes 

e objeto completamente distinto daquele que visa se discutir no presente 

mandamus. Denota-se que a ação proposta na 1ª VESP, tem como causa 

de pedir a existência de comando do RICMS/MT que coloca as 

Distribuidoras na condição de substitutos tributários e subsidiariamente 

responsáveis pelo ICMS devido pela Usina. Ao passo que neste Mandado 

de Segurança, o pleito cinge-se à suspensão de todos os efeitos da 

aplicação da medida cautelar administrativa, revelados nos itens 1 a 8 da 

Informação 010GFSC/SUFIS/SARP/SEFAZ/2018. Ademais, frise-se que o 

ato coator que se combate no presente mandamus, revelou-se após a 

propositura da demanda perante a 1ª VESP, tratando-se de fato novo, 

tendo em vista que o despacho autorizador de inclusão da impetrante em 

medida cautelar administrativa se deu em 30.08.2018, razão pela qual não 

tem como o objeto desta demanda estar contido na Ação Declaratória, com 

todas as vênias possíveis. Desta feita, demonstrada a diferença dos 

objetos entre as demandas, impõe-se a retratação imediata da decisão 

objurgada, conforme autoriza o art. 485, § 7o do CPC. Superada esta 

questão, devo analisar o pedido inicial. Passo a análise da liminar. À vista 

da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 

7º, inciso III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo 

ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado 

puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. 

Outrossim, o Mandado de Segurança, em sede de matéria tributária, é o 

instrumento colocado à disposição do contribuinte para o controle da 

validade jurídica da tributação; bem ainda, sendo definido pelo professor 

Hugo de Brito Machado, como não apenas um instrumento colocado à 

disposição para o controle de legalidade e da constitucionalidade da 

exigência do tributo, mas também do lançamento tributário em todas as 

suas fases e ainda de todo e qualquer ato praticado por autoridade da 

Administração Tributária. Desde que o direito a ser tutelado seja líquido e 

certo, será cabível o mandado de segurança contra ato desprovido de 

validade jurídica, praticado por qualquer autoridade da Administração 

Tributária, de qualquer dos níveis governamentais. Como relatado, busca o 

Impetrante a concessão da medida liminar para determinar a imediata 

suspensão da aplicação das medidas restritivas previstas nos artigos 915 

e 916 do RICMS, revelados nos itens 1 a 8 da Informação 

010GFSC/SUFIS/SARP/SEFAZ/2018. É notório que o ICMS é tributo sujeito 

a lançamento por homologação, de modo que, uma vez antecipado o 

pagamento pelo contribuinte, fica este sujeito à fiscalização do Fisco, o 

qual, não concordando com o valor declarado, procede ao lançamento de 

ofício, lavrando-se em seguida o auto de infração e intimando o sujeito 

passivo para recolher o diferencial apurado, tudo em conforme com o que 

dispõe o art. 142 do CTN, in verbis: “Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” Ora, 
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para que se considere realizado o lançamento é necessário a intimação do 

contribuinte acerca do ato, ainda que sujeito a alteração posterior, seja por 

auto de lançamento, auto de infração e, como prevê o RICMS/MT/2014, 

Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de 

Cobrança de Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo 

de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. No presente caso, 

mencionado documento intimou a empresa-Impetrante a regularizar os 

parcelamentos 10837849, 10860127, 10893334, 10900420, 10945360 e 

10957210, sob pena de se sujeitar a aplicação da Medida Cautelar 

Administrativa, conforme dispõem os arts. 915 e 916 do RICMS/MT/2014 e 

art. 17-I da Lei nº 7.098/98, os quais transcrevo abaixo: “Art. 17-I A 

inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a 

aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em 

regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente 

das respectivas operações ou prestações de serviço” – Destacamos. 

“Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas 

obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime 

que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da 

Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010) § 1° O regime 

previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade 

tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para 

garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança 

jurídica do tributo. § 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo 

período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela 

ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a 

instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao 

Contribuinte. § 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser 

aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações 

tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos 

estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao 

Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB” – Destacamos. “Art. 

916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição 

no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o 

cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do 

tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante 

regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive 

aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, 

grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H 

e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010) § 1° A 

autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa 

registrará o fato junto à Gerência de Informações Cadastrais da 

Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, 

que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas 

eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, 

interligadas, controladas e controladora, bem como expedirá a respectiva 

notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput 

do artigo 24. § 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, 

provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a 

que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará: (...) 

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os 

estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito 

passivo, sócios, gerentes ou diretores; (...)”. Analisando sumariamente os 

fatos expostos e os documentos acostados aos autos, verifica-se que 

foram registrados vários débitos na conta corrente fiscal da empresa junto 

à SEFAZ, referente ao ICMS, os quais, segundo alega a Impetrante, foram 

constituídos de forma ilegal. Verifica-se que a Medida Cautelar 

Administrativa aplicada traz diversos impedimentos no exercício da 

atividade empresarial exercida pela impetrante, como recolhimento de ICMS 

carga a carga e possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito. 

Extrai-se dos autos que o Fisco utilizou-se exclusivamente o Conta 

Corrente Fiscal para basear e fundamentar aplicação da referida medida à 

impetrante. Assim, entendo que a condição de contribuinte omisso no 

Conta Corrente Fiscal não pode, por si só, embasar a aplicação da medida 

mais gravosa por parte do Fisco, tendo em vista que constitui um meio 

coercitivo para cobrança de tributo por condicionar a suspensão da 

medida à regularização do débito fiscal. Dessa maneira, entendo, prima 

facie, que assiste razão à Impetrante em obter a suspensão da aplicação 

das medidas restritivas, uma vez que entendo como demonstrada a 

ilegalidade na aplicação da penalidade mais prejudicial às atividades da 

empresa-Autora, qual seja a inclusão no Regime Cautelar Diferenciado 

previsto nos arts. 915 e 916 do RICMS acima transcritos, ante o nítido 

propósito coercitivo utilizado para realizar a cobrança dos tributos, aqui, 

presente o fumus boni iuris. O periculum in mora, resta demonstrado na 

medida que a manutenção do regime cautelar administrativo implicará 

diretamente na atividade empresarial gerando impactos no cumprimento de 

suas obrigações na entrega das mercadorias. Portanto, ante a presença 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja 

o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se a revogação da decisão 

extintiva da demanda, proferida pelo Juiz em substituição legal, e, na 

sequência, analisando a inicial, deve haver o deferimento da medida 

pleiteada inicialmente. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

REVOGO a decisão extintiva deste feito, proferida alhures pelo Juiz em 

substituição legal, e, de outra quadra, analisando o pedido inicial, DEFIRO 

A LIMINAR a vindicada, para determinar a autoridade coatora que 

suspenda os efeitos pretendidos com a aplicação da Medida cautelar, 

r e v e l a d o s  n o s  i t e n s  1  a  8  d a  I n f o r m a ç ã o 

010GFSC/SUFIS/SARP/SEFAZ/2018, até conclusão do processo. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo 

das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo oficial de plantão, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010003-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DA GUIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1010003-61.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010274-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURITA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1010274-70.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027770-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1027770-15.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pela SUPERINTENDÊNCIA 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT, objeto do processo 

administrativo nº. 0113.016.547-0, suspendendo o protesto e a inscrição 

da multa em dívida ativa e no cadastro negativo dos fornecedores do 

PROCON por este débito. Aduz, em apertada síntese, que o PROCON/MT, 

através do processo administrativo acima mencionado, aplicou diversa 

multa administrativa, totalizando o valor de R$ 56.554,46 (cinquenta e seis 

mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), sob 

o fundamento de que infringiu diversos ditames presentes na legislação 

consumerista. Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em 

contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser ilegal e arbitrária a decisão proferida na seara 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, das 

penalidades injustamente aplicadas. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade das multas aplicadas; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade das multas. Escuda 

a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no 

art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 56.554,46 (cinquenta e 

seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos). Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela 

desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai porquê 

deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da 

razoável duração do processo. Para a concessão da tutela antecipada se 

faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. 

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter 

uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das 

multas aplicadas pelo PROCON Municipal, objeto dos processos 

administrativos alhures mencionados, suspendendo o protesto e a 

inscrição da multa em dívida ativa e no cadastro negativo dos 

fornecedores do PROCON por este débito. O cerne da questão posta em 

litígio é conferir se a aplicação de multas pelo PROCON contra a 

empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória 

usurpação da sua competência fiscalizatória. Pois bem. Em que pese 

louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o 

pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pelos diversos processos 

administrativos em face da Requerente (ID nº 12929299 e seguintes), 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar as multas 

administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referidas multas têm força coercitiva, 

os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram 

com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor das multas administrativas sejam consideradas 

excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos parâmetros legais, não 

restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a 

falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. 

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta 

foi determinada por meio de processo administrativo em estrita 

observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos 

por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se 

denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões 

administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos 

aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões 

encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante 

previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 

9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária 

encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir 

tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 

Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à 

Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Municipal, inclusive se 

utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não 

houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no 

processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, 

razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da 

Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos 

atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói 

a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 
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ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026611-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1026611-37.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

SENTENÇA Vistos, etc. ADILSON DE SOUZA PEREIRA propõe “Ação 

Comum com Pedido de Tutela de Urgência” em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando, liminarmente, seja suspensa a exclusão do 

Requerente do serviço público, e, no mérito, seja declarado nulo o ato 

administrativo publicado no Diário Oficial n. 27297, página 31, do dia 

10/07/2018, que determinou a exclusão do Requerente do resultado final 

do concurso público por ordem judicial proferida nos autos n. 2923 

-18.2011.811.0006 – JUÍZO DA 2ª VARA DE CÁCERES/MT. O Requerente 

alega que em 08/04/2011 ingressou com mandado de segurança visando 

ou a anulação da 4ª fase do concurso ou a repetição do exame de 

avaliação psicológica. Conta que a liminar foi deferida e o peticionante foi 

aprovado nas fases subsequentes do certame, o que culminou com a 

nomeação e posse no cargo. Assevera que vinha laborando normalmente 

e foi aprovado no estágio probatório, tornando-se estável no serviço 

público. Alega, todavia, que no mérito o mandado de segurança teve a 

ordem denegada, determinando sua exclusão do certame, decisão essa 

que transitou em julgado. Defende a nulidade do ato, por ausência de 

previsão legal, haja vista ter se tornado estável, bem como, não houve o 

devido processo legal para a exclusão do autor do quadro de servidores 

estaduais, além de ter-se operado a decadência. Com a inicial vieram 

acostados documentos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. 

Decido. Analisando os autos, em que pese o esforço do nobre causídico 

em defender os interesses do autor, é inarredável reconhecer de ofício a 

coisa julgada, e indeferir a petição inicial, nos termos do art. 485, I e V, do 

CPC. Isso porque o direito ora pleiteado já foi objeto de decisão transitada 

em julgado, autos Código 133972, Comarca de Cáceres/MT, Quarta Vara ( 

ID. n. 14804423 ), conforme conta o próprio autor, o que fora também 

constatado mediante pesquisa no site do E. TJMT, donde ressai a respeito 

do Recurso de Apelação Cível n. 88481/2014 interposto pelo ora 

Requerente, o seguinte andamento: 04/07/2016 Juntada Ao(s) 4 dia(s) do 

mês de julho de 2016, faço nestes autos JUNTADA do Ofício nº 

005933/2016-CD2T, protocolado sob o n. 94423/2016, em 30/06/2016, 

encaminhando a r. decisão proferida pelo STJ no RAI n. 146928/2015, bem 

como da certidão do trânsito em julgado da mencionada decisão. Do que 

eu,___________, Eliane Nunes C. Mendes, Gestora Administrativa, digitei 

este termo. Eu,____________, Paula Fernanda Silva Xavier Paranaguá, 

Diretora, o conferi. (destacamos) Dessa forma, a questão da participação 

do autor no concurso está sedimentada pela coisa julgada, em seu 

desfavor, de modo que nesta ação descabe qualquer discussão a esse 

respeito. Por outro lado, o fato de o autor ter se tornado estável no serviço 

público, no caso dos autos, nada muda, pois a condição sub judice 

prevalece sobre a estabilidade. Ora, o autor sabia desde o início que 

estava no cargo por força de uma liminar, decisão frágil, temporária, 

provisória, que logo foi substituída pelo mérito do mandamus, julgado em 

seu desfavor em TODAS as instâncias. Dessa forma, não cabe aqui 

invocar a estabilidade como pretexto para não ser excluído do certame. 

Por fim, também não há que se falar em decadência, uma vez que o 

trânsito em julgado da primeira ação ocorreu em julho/2016, e o Ato n. 

26.168/2018, ora combatido, foi publicado no DO em 10/07/2018 ( ID. n. 

14804355 ), portanto, sem o transcurso do quinquídio legal (art. 54 da Lei 

n. 9.784/99). Nesse sentido, vejamos como decidiu o C. STJ em caso 

semelhante, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA 

PROVIMENTO DE CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CURSO 

DE FORMAÇÃO CONCLUÍDO POR FORÇA DE LIMINAR. PRETERIÇÃO DA 

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDENDO 

NOMEAÇÃO E POSSE. LIMINAR CASSADA. NOMEAÇÃO REVOGADA. 

DECADÊNCIA NÃO-CONFIGURADA. 1. O impetrante foi excluído do Curso 

de Formação Profissional de Delegado de Polícia Federal, tendo em vista 

que, no ato de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, para 

fins de matrícula no referido curso, omitiu o fato de ter sido condenado por 

tráfico de entorpecentes como incurso no art. 12 da Lei n.º 6.368/76 a 03 

(três) anos de reclusão, bem assim a sua demissão a bem do serviço 

público do cargo de Agente da Polícia Federal, por auferir vantagens e 

proveito pessoais em razão do exercício de suas atribuições. 2. Após a 

conclusão do Curso de Formação, por força de liminar, o impetrante 

ajuizou Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, a qual foi deferida 

a fim de conceder a imediata nomeação e posse do autor no cargo de 

Delegado da Polícia Federal, em face de estar sendo preterido na sua 

ordem de classificação. 3. Esta Corte Superior de Justiça possui 

entendimento firmado no sentido de que o candidato aprovado em Curso 

de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à 

nomeação e à posse. 4. A teor do enunciado n.º 405 do Supremo Tribunal 

Federal, denegado o Mandado de Segurança pela sentença, fica sem 

efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. 

Desse modo, a partir do julgamento do Mandado de Segurança n.º 

1998.34.00.025150-5, restou sem efeito a decisão liminar que autorizava o 

prosseguimento do impetrante no Curso de Formação Profissional de 

Delegado de Polícia Federal, tornando legítima a sua exclusão do certame. 

5. Após o trânsito em julgado da decisão denegatória da segurança 

pleiteada, retirou-se toda a eficácia jurídica do Curso de Formação 

realizado pelo impetrante. Em outras palavras, os efeitos jurídicos 

produzidos foram os mesmos decorrentes da não realização do curso. 6. 

A exclusão do impetrante do Curso de Formação, esvazia, também, a 

antecipação dos efeitos da tutela concedida na Ação Ordinária que 

deferiu o direito de nomeação e posse do impetrante no cargo de 

Delegado de Polícia Federal, tendo em vista um dos requisitos 

necessários. 7. O § 2.º do art. 54 da Lei n.º 9.784/99 dispõe que qualquer 

medida adotada pela administração no sentido de anular o ato eivado de 

vício é suficiente para obstar a ocorrência da decadência. No caso em 

apreço, não há se falar em inércia por parte da Administração Pública. 8. 

Mandado de segurança denegado. (MS 13.304/DF, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 05/02/2009) 

Nessa quadra, o professor Joaquim José Calmon de Passos, nos seus 

também Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III – arts. 270 a 331 

– 5ª edição revista e atualizada, Forense, págs. 308 e 309, destaca que: 

“A proibição do bis in idem importa em tornar inválido o processo cujo 

objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente. (...) Se há 

processo em curso, cujo objeto (mérito) é idêntico ao que se pretende 

formar, diz-se que há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do 

novo processo, já é lide de outro processo ainda em curso (pendente). A 

litispendência e a coisa julgada, portanto, são consideradas como 

pressupostos processuais de desenvolvimento, ou seja, requisitos 

indispensáveis para que a relação processual se desenvolva validamente. 

Mas são denominados de pressupostos processuais negativos, 

justamente porque a validade da relação processual depende de não 
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existir nem uma nem outra. Se existe litispendência, a relação processual 

não tem condições de desenvolvimento válido, o mesmo se podendo dizer 

com relação à coisa julgada”. (grifei) Diante disso, impõe-se a extinção da 

presente demanda desde o seu nascedouro, sem resolução de mérito. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, e com base nas alegações tecidas, reconheço 

a coisa julgada, na inteligência dos ensinamentos transcritos e na esteira 

do art. 485, I e V do Código de Processo Civil, e, via de consequência, 

declaro extinto o processo, sem resolução de mérito. Outrossim, condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

que fixo por equidade em 10% sobre o valor da causa, ficando ambos 

suspensos em virtude da gratuidade da justiça, desde já deferida. 

Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

03 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034714-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY POMMOT MAIA (REQUERENTE)

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

LEONARDO MAIA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1034714-67.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: MARLY POMMOT MAIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 819341). Citado, o requerido deixou de 

apresentar contestação, segundo certidão de ID: 12783627. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 
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DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005067-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE TEREZINHA MALAGURTTI ZANON (IMPETRANTE)

VALDIR VANZ (IMPETRANTE)

MARIA LEOPOLDINA MALAGURTI DI LASCIO (IMPETRANTE)

BEATRIZ GAIAS MALAGURTI (IMPETRANTE)

MIRES LURDES MALAGURTI VANZ (IMPETRANTE)

RAIMUNDO ZANON (IMPETRANTE)

JOSE CARLOS MALAGURTI (IMPETRANTE)

JOAO ANTONIO MALAGURTI (IMPETRANTE)
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LUIZ RAPHAEL CASTANHO DI LASCIO (IMPETRANTE)

ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1027658-46.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra 

sentença que extinguiu sem resolução do mérito o Mandado de Segurança 

com pedido de liminar impetrado por JOÃO ANTONIO MALAGURTI e outros 

contra ato do GERENTE DA GERÊNCIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS, 

objetivando a declaração da decadência tributária, ou, alternativamente, a 

abstenção da cobrança de ITCMD gerado a margem da lei, e de inserir na 

dívida ativa, executar judicialmente e/ou qualquer outra medida que importe 

em restrições aos Impetrantes, além de autorizar o Registro de Imóveis a 

proceder a transferência dos imóveis dos Impetrantes sem apresentação 

da guia de quitação do ITCMD, expedindo-se ofício aos Cartórios de 

Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia e Itaúba. Os ora Embargantes 

aduzem omissão na sentença combatida, que, segundo eles, não 

especificou ao certo qual a necessidade de dilação probatória, vez que 

todos os documentos necessários ao deslinde da causa estão juntados 

aos autos. Pugnam pelo acolhimento dos Embargos, e pela concessão de 

liminar no mandamus. Em síntese, é o que merece registro. Por definição 

legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos 

(CPC/2015): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Ponderando as 

assertivas dos Embargantes, vislumbro a existência de vício na decisão, 

diante da farta documentação colacionada aos autos ( que, por óbvio, não 

é sinônimo de que assiste direito à parte ). Todavia, de fato, como 

mencionado na decisão retro, o rito do Mandado de Segurança exige que 

o direito seja comprovado de plano por via documental, já que descabe 

nessa via a dilação probatória. A sua impetração deve, sim, vir 

acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à 

existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade 

pública. No caso dos autos, tendo em vista a complexidade da matéria e o 

perigo inverso que reside no deferimento da liminar sem a oitiva da parte 

contrária, vez que se pleiteia declaração de decadência de tributo ou ao 

menos autorização para registro da transferência do imóvel sem a guia de 

quitação do ITCMD, entendo prudente intimar a parte contrária para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, sem prejuízo de futura defesa. ISTO 

POSTO, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no 

mérito, porque presente omissão os ACOLHO, no sentido de determinar a 

intimação da parte Impetrada para se manifestar em 05 (cinco) dias, sem 

prejuízo de futura defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007915-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

BERNADETE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007915-21.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: BERNADETE 

RODRIGUES DOS SANTOS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 3218728). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: 1086868 afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 
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equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 
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que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. No mais, 

defiro o pedido de ID: 14715034 Intime-se. Cumpra-se. Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para Reexame Necessário. Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004326-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROBERTO CORREA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004326-21.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: ROBERTO CORREA 

MARQUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 818682). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 
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percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 
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autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022728-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO CAPISTRANO DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1022728-19.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ANTONIO HELIO 

CAPISTRANO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do 

autor a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O 

autor alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 9130297). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 
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consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para o 

autor, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1014157-93.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LAURA CECÍLIA DE 

TOLEDO BARROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 
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Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719637). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 
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Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001785-15.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SELMA DE ALMEIDA 

PESTANA DE FRANCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8814463). 

Citado, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 
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contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. MÉRITO Como relatado, cuida-se 

de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a 

Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 
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extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004709-62.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: VALENTINA EVANITA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719814). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 
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critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 
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mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007878-91.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: RAQUEL SODRE DE 

MORAES FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6718824). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 
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artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 
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apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020506-15.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DULCELENA ALVES 

NEVES DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719724). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 70 de 584



ELESSANDRA GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003678-07.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ELESSANDRA GOMES 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719796). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 
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Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003692-88.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DULCELINA OLIVIA DE 

MATOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 
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de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719799). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 
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quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015696-94.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: GLAUCINEIDE DE GOIS 

AZEVEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719654). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 
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parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 
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tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008998-72.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ERONIL GERINO 

MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719478). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 
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SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 
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extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013748-20.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: SHIRLENE PESSOA 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719634). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 
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critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 
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servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1021017-13.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: BENEDITO CORREA 

DA CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719730). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 
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incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000001-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIETE FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000001-03.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: MARIETE FRANCISCA 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8031382). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 
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AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008860-08.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LUIZ CARLOS GRASSI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente ao 

percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, que no 

plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 

457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual 

criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de 

Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares seriam 

convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719477). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no 

quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica 

ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 
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BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1011501-66.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: GEOVANE BARBOSA 

SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 
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conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719561). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 
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(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023778-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. CPF/CNPJ Nº 

03.420.926/0078-03 CDA'S Nº 1589184 VALOR DA CAUSA: R$ 56.701,05 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023779-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M A G G DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.001.765/0001-10 CDA'S Nº 2018 / 1589180 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.066,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023780-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DB COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023780-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DB COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E APARELHOS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 08.293.693/0001-60 CDA'S Nº 2018 

/ 1588784 VALOR DA CAUSA: R$ 4.085,77 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027967-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOUZA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027967-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ SOUZA REIS CPF/CNPJ Nº 278.424.878-04 CDA'S Nº 2015 / 1124735 

2016 / 1313692 2017 / 1574314 VALOR DA CAUSA: R$ 5.419,26 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 
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on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023781-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. SENRA TAPECARIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023781-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M. F. SENRA TAPECARIA - ME CPF/CNPJ Nº 03.997.504/0001-16 

CDA'S Nº 1588854 VALOR DA CAUSA: R$ 2.488,92 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027968-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA GONCALVES DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027968-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VERA LUCIA GONCALVES DE AZEVEDO CPF/CNPJ Nº 567.799.921-00 

CDA'S Nº 2015 / 1180339 2016 / 1295193 2017 / 1469694 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.268,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023782-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023782-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: S CURVO CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 1589168 VALOR DA CAUSA: 

R$ 75.700,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027969-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO PAIVA YULE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027969-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CANDIDO PAIVA YULE CPF/CNPJ Nº 022.354.201-68 CDA'S Nº 

2015 / 1133176 2016 / 1267613 VALOR DA CAUSA: R$ 3.665,78 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023783-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023783-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SECAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.613.801/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1588781 2018 / 1588782 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.033,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027970-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACY BOM DESPACHO DOS ANJOS E CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027970-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JACY BOM DESPACHO DOS ANJOS E CASTRO CPF/CNPJ Nº 

458.456.461-20 CDA'S Nº 2015 / 1135289 2017 / 1471606 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.452,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027972-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO RIBAS MATZENBACHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027972-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CEZAR AUGUSTO RIBAS MATZENBACHER CPF/CNPJ Nº 607.661.319-04 

CDA'S Nº 2015 / 1134265 2017 / 1558410 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.448,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023784-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SETELECOM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023784-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SETELECOM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI EPP CPF/CNPJ 

Nº CDA'S Nº 2018 / 1588769 VALOR DA CAUSA: R$ 4.867,23 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023785-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023785-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME CPF/CNPJ Nº 

10.285.561/0001-38 CDA'S Nº 2018 / 1588779 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.947,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027973-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE SILVA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027973-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARINETE SILVA TEIXEIRA CPF/CNPJ Nº 164.294.191-34 CDA'S 

Nº 2015 / 1156259 2016 / 1301763 2017 / 1580291 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.209,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023786-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS REPRESENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023786-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SS REPRESENTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA CPF/CNPJ Nº CDA'S 

Nº 2018 / 1588822 VALOR DA CAUSA: R$ 3.063,94 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027974-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027974-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO CPF/CNPJ Nº 211.741.486-91 CDA'S 

Nº 2016 / 1346246 2017 / 1468052 VALOR DA CAUSA: R$ 23.714,18 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023787-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TABORDA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023787-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TABORDA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CPF/CNPJ Nº 

CDA'S Nº 2018 / 1588742 VALOR DA CAUSA: R$ 31.036,63 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027975-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BARCAUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027975-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO BARCAUI CPF/CNPJ Nº 109.218.931-91 CDA'S Nº 

2015 / 1151355 2016 / 1355526 2017 / 1491467 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.243,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027976-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027976-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1237964 2016 / 1292784 2017 / 

1519295 VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027977-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027977-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1238004 2016 / 1323967 2017 / 

1548293 VALOR DA CAUSA: R$ 4.532,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027978-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027978-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1238347 2016 / 1318524 2017 / 

1466492 VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027979-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027979-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1238348 2016 / 1325301 2017 / 

1576185 VALOR DA CAUSA: R$ 4.532,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027980-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1211598 2016 / 1305964 2017 / 

1470236 VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027981-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1218940 2016 / 1361323 2017 / 

1516166 VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027982-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1218941 2016 / 1277820 2017 / 

1481937 VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027983-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027983-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219312 2016 / 1327002 2017 / 

1545748 VALOR DA CAUSA: R$ 4.532,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 
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mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027984-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027984-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219313 2016 / 1317715 2017 / 

1553219 VALOR DA CAUSA: R$ 4.532,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027985-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027985-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219314 2016 / 1333267 2017 / 

1473715 VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027986-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027986-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:18:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219310 2016 / 1348623 2017 / 

1545747 VALOR DA CAUSA: R$ 4.495,87 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 
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para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021009-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.J. AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021009-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

M.J. AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

16.661.907/0001-31 CDA'S Nº 2018 / 1588597 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.903,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021010-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S. S. LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021010-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S. S. LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.146.145/0001-93 CDA'S Nº 2018 / 1588598 VALOR DA CAUSA: R$ 

48.323,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021011-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021011-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 

09.130.228/0001-70 CDA'S Nº 2018 / 1588599 2018 / 1588600 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.216,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021012-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DE FIGUEIREDO NETO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021012-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ENIO DE FIGUEIREDO NETO - ME CPF/CNPJ Nº 09.341.096/0001-26 CDA'S 

Nº 1588601 VALOR DA CAUSA: R$ 2.947,04 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021013-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGINARIO COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021013-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMAGINARIO COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

17.856.736/0001-69 CDA'S Nº 2018 / 1588602 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.493,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021014-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021014-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:21:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME CPF/CNPJ Nº 

17.137.391/0001-93 CDA'S Nº 2018 / 1588604 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.374,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021015-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAHONE TRANSPORTES LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021015-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:21:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAHONE TRANSPORTES LTDA. - EPP CPF/CNPJ Nº 12.646.794/0001-44 

CDA'S Nº 2018 / 1588673 VALOR DA CAUSA: R$ 21.691,98 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1028512-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I.G.A MARRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1028512-74.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/09/2017 16:17:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

I.G.A MARRA - ME CPF/CNPJ Nº 11.310.456/0001-74 CDA'S Nº 1099102 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.930,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027557-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027557-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:55:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.147.210/0001-56 CDA'S Nº 2018 / 1589988 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.648,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027933-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027933-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.147.210/0001-56 CDA'S Nº 2018 / 1589985 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.648,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027934-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.147.210/0001-56 CDA'S Nº 2018 / 1589989 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.648,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027936-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA CPF/CNPJ Nº 434.297.856-34 CDA'S 

Nº 2015 / 1123444 2016 / 1268101 2017 / 1527297 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.690,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027937-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ADELINA ROSA GUSMAO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 458.807.001-00 CDA'S 

Nº 2015 / 1133455 2016 / 1299210 2017 / 1516314 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.043,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027938-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027938-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ Nº 209.411.451-15 CDA'S Nº 2015 

/ 1122546 2017 / 1521582 VALOR DA CAUSA: R$ 3.950,89 11010 
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VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027939-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BOTELHO DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027939-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANA MARIA BOTELHO DE MATOS CPF/CNPJ Nº 394.054.511-20 CDA'S Nº 

2015 / 1131365 2016 / 1336837 VALOR DA CAUSA: R$ 4.209,38 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027940-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA LUCIA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027940-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DALVA LUCIA SILVA DUARTE CPF/CNPJ Nº 081.047.781-53 CDA'S Nº 

2015 / 1133938 2018 / 1589856 VALOR DA CAUSA: R$ 3.959,80 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027941-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITO TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027941-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CARMELITO TORRES CPF/CNPJ Nº 001.734.521-91 CDA'S Nº 2015 / 

1174578 2016 / 1283100 2017 / 1474227 VALOR DA CAUSA: R$ 6.019,41 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027942-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STELA CUNHA VELTER RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027942-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:15:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

STELA CUNHA VELTER RONDON CPF/CNPJ Nº 654.924.391-20 CDA'S Nº 

22015 / 1118938 2016 / 1320507 VALOR DA CAUSA: R$ 3.739,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027944-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA CRISTINA MONTENEGRO FIRMINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027944-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WANIA CRISTINA MONTENEGRO FIRMINO CPF/CNPJ Nº 015.360.741-60 

CDA'S Nº 2015 / 1230503 2016 / 1273656 2017 / 1484220 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.350,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027945-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027945-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CLAUDIA REGINA MARTINS CPF/CNPJ Nº 025.537.989-70 CDA'S Nº 2015 / 

1175480 2016 / 1334385 2017 / 1531152 VALOR DA CAUSA: R$ 5.332,91 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027947-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERMAN LOPES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027947-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LIBERMAN LOPES SILVA CPF/CNPJ Nº 345.712.301-25 CDA'S Nº 2015 / 

1219311 2016 / 1334321 2017 / 1472621 VALOR DA CAUSA: R$ 4.532,83 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027948-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027948-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIANA DE BARROS CPF/CNPJ Nº 766.989.121-15 CDA'S Nº 2015 / 

1233321 2016 / 1289860 2017 / 1477120 VALOR DA CAUSA: R$ 4.230,21 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027949-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDES DE MORAIS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027949-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ZENILDES DE MORAIS FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 531.522.981-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1221879 2017 / 1497761 VALOR DA CAUSA: R$ 3.677,28 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027950-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027950-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NILTON JOSE GONCALVES CPF/CNPJ Nº 064.747.211-20 CDA'S Nº 2015 / 

1212640 2016 / 1310566 2017 / 1491342 VALOR DA CAUSA: R$ 5.330,96 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027951-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE ARRUDA FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027951-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIANE ARRUDA FERRAZ CPF/CNPJ Nº 241.150.451-91 CDA'S Nº 2015 / 

1218044 2017 / 1553300 VALOR DA CAUSA: R$ 2.890,95 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027952-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027952-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EVANDO FERREIRA CPF/CNPJ Nº 139.619.261-15 CDA'S Nº VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.492,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027953-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YUITI IANAE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027953-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

YUITI IANAE CPF/CNPJ Nº 034.892.118-71 CDA'S Nº 2015 / 1179861 2016 

/ 1278800 2017 / 1572628 VALOR DA CAUSA: R$ 7.882,24 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027954-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE PINTO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027954-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ADELAIDE PINTO DE QUEIROZ CPF/CNPJ Nº 161.463.951-53 CDA'S Nº 

2015 / 1132259 2017 / 1521630 VALOR DA CAUSA: R$ 3.480,04 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027955-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO VALENTINO GALANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027955-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VALERIO VALENTINO GALANTE CPF/CNPJ Nº 119.483.889-87 CDA'S Nº 

2015 / 1127085 2016 / 1316561 VALOR DA CAUSA: R$ 3.706,33 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 
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meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027956-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAKAYOSHI KATAGIRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027956-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TAKAYOSHI KATAGIRI CPF/CNPJ Nº 451.901.781-53 CDA'S Nº 

2015 / 1091015 2016 / 1390715 2017 / 1447317 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.670,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027957-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CALIXTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027957-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE CALIXTO DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 041.593.491-53 CDA'S Nº 

2015 / 1122857 2016 / 1321708 2017 / 1499751 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.300,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 
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LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027958-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO SCHEREMETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027958-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO RENATO SCHEREMETA CPF/CNPJ Nº 377.939.421-91 CDA'S Nº 

2015 / 1126733 2016 / 1343175 2017 / 1498735 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.300,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027959-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOEMA VIANA REGINATO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027959-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MOEMA VIANA REGINATO MENDES CPF/CNPJ Nº 002.366.351-07 CDA'S 

Nº 2016 / 1369234 2017 / 1488198 VALOR DA CAUSA: R$ 3.023,47 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027960-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027960-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANA CRISTINA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 622.407.731-20 CDA'S Nº 2015 / 

1176857 2016 / 1339583 2017 / 1510271 VALOR DA CAUSA: R$ 5.298,54 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 
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15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027961-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA NUNES RONDON FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027961-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:16:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO BATISTA NUNES RONDON FILHO CPF/CNPJ Nº 

078.451.198-57 CDA'S Nº 2015 / 1136098 2016 / 1350437 2017 / 1511324 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.260,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027962-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027962-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDMUNDO LUIZ DA SILVA CPF/CNPJ Nº 106.203.701-49 CDA'S Nº 2015 / 

1153604 2017 / 1476785 VALOR DA CAUSA: R$ 2.980,22 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027963-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO GUIMARAES DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027963-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIO LUCIO GUIMARAES DE JESUS CPF/CNPJ Nº 161.845.641-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1133420 2016 / 1302469 2017 / 1479526 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.298,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027964-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027964-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEANDRO MOTTA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 021.552.001-70 

CDA'S Nº 2015 / 1238698 2016 / 1320410 2017 / 1482028 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.469,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027965-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APOENA SOARES MEIRELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027965-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE APOENA SOARES MEIRELES CPF/CNPJ Nº 024.244.441-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1196682 2016 / 1260400 2017 / 1468957 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.278,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027966-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027966-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/08/2018 10:17:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 146.694.471-49 CDA'S Nº 2015 / 

1133332 2017 / 1474845 VALOR DA CAUSA: R$ 3.415,29 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 
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informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008214-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO SISTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008214-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:41:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALCINDO SISTI CPF/CNPJ Nº 130.909.259-15 CDA'S Nº 2014 / 

1037601 VALOR DA CAUSA: R$ 1.110,01 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008215-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALDECIR GIUSTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008215-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:42:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALDECIR GIUSTI CPF/CNPJ Nº 706.269.019-87 CDA'S Nº 2014 / 

0993788 2015 / 1141521 2017 / 1471227 VALOR DA CAUSA: R$ 2.283,02 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008216-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NOGUEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008216-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:42:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEX NOGUEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ Nº 023.457.891-23 

CDA'S Nº 2014 / 1010718 2017 / 1468905 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.094,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009264-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009264-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 77.405.785/0002-98 CDA'S Nº 2014 / 1078099 2015 / 

1230784 2016 / 1257401 2017 / 1474840 VALOR DA CAUSA: R$ 6.591,11 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009266-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSIO LARA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009266-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMBROSIO LARA GOMES CPF/CNPJ Nº 312.917.751-53 CDA'S 

Nº 2014 / 0996058 2015 / 1145291 2016 / 1326422 2017 / 1524622 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.990,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009267-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA IZABELLE BEZERRA MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009267-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDRESSA IZABELLE BEZERRA MENEZES CPF/CNPJ Nº 

021.073.381-08 CDA'S Nº 2014 / 0989188 2016 / 1364254 2017 / 1529556 

2017 / 1580581 VALOR DA CAUSA: R$ 3.371,70 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 
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meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009269-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009269-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:11:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA CPF/CNPJ Nº 

73.468.951/0001-63 CDA'S Nº 2014 / 1044706 2015 / 1160555 2016 / 

1276977 2017 / 1528302 VALOR DA CAUSA: R$ 17.012,49 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027423-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027423-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 240.767.911-34 CDA'S Nº 

2015 / 1135211 2016 / 1349415 2017 / 1577182 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.512,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 
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cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027424-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA LINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027424-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA DA PENHA LINO CPF/CNPJ Nº 005.324.497-46 CDA'S Nº 2015 / 

1178301 2016 / 1316318 2017 / 1510257 VALOR DA CAUSA: R$ 6.091,76 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027425-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SEVERINO DOS SANTOS BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027425-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PEDRO SEVERINO DOS SANTOS BARROS CPF/CNPJ Nº 362.939.897-91 

CDA'S Nº 2015 / 1154099 2016 / 1370570 2017 / 1580361 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.091,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027426-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALINA FACCHINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027426-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ITALINA FACCHINI CPF/CNPJ Nº 388.003.141-04 CDA'S Nº 2015 / 1178411 

2016 / 1338750 2017 / 1503278 VALOR DA CAUSA: R$ 5.400,41 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027427-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA VILELA DO CARMO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027427-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROSANGELA DA SILVA VILELA DO CARMO - ME CPF/CNPJ Nº 

10.583.040/0001-67 CDA'S Nº 2018 / 1589536 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.815,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027428-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA GONCALVES ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027428-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARILDA GONCALVES ROCHA CPF/CNPJ Nº 424.566.061-91 CDA'S Nº 

2015 / 1239202 2016 / 1315085 2017 / 1487558 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.089,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027429-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R FERNANDES RIVEROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027429-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R 

FERNANDES RIVEROS - ME CPF/CNPJ Nº 10.461.767/0001-71 CDA'S Nº 

2018 / 1589532 VALOR DA CAUSA: R$ 9.213,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 
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EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027430-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027430-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ Nº 

05.426.132/0001-01 CDA'S Nº 2018 / 1589530 VALOR DA CAUSA: R$ 

56.620,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027431-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J P DE MAGALHAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027431-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: J 

P DE MAGALHAES - ME CPF/CNPJ Nº 24.748.022/0001-00 CDA'S Nº 2018 

/ 1589525 VALOR DA CAUSA: R$ 5.174,22 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027432-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OASYS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027432-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OASYS TRANSPORTES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 07.862.978/0001-01 

CDA'S Nº 2018 / 1589522 VALOR DA CAUSA: R$ 8.738,79 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 
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prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027433-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO UNOCAMP LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027433-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INSTITUTO DE EDUCACAO UNOCAMP LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

36.937.084/0002-12 CDA'S Nº 2018 / 1589521 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.075,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027434-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FLANKLIN DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027434-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JEAN FLANKLIN DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 013.387.716-71 CDA'S Nº 2015 / 

1199312 VALOR DA CAUSA: R$ 2.156,50 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027435-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO POMPEO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027435-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PEDRO POMPEO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 066.105.791-72 CDA'S Nº 2015 / 

1182998 2016 / 1341921 2017 / 1457492 VALOR DA CAUSA: R$ 5.500,90 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027436-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M L DA S FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027436-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: M 

L DA S FERNANDES - ME CPF/CNPJ Nº 10.339.420/0001-50 CDA'S Nº 

2018/ 1589517 VALOR DA CAUSA: R$ 15.585,01 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027437-63.2018.8.11.0041
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027437-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PEREIRA DE ALCANTARA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 09.593.122/0001-03 CDA'S Nº 2018 / 1589515 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.691,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027438-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027438-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EVANDO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.029.674/0001-68 CDA'S Nº 2018 / 1589512 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.828,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027439-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027439-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A CPF/CNPJ Nº 

58.507.286/0009-33 CDA'S Nº 2018 / 1589478 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.187,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027440-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027440-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CPF/CNPJ Nº 

03.020.401/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1589460 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.034,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027441-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIONETO DOS SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027441-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALDIONETO DOS SANTOS RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 809.689.451-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1146123 2016 / 1316923 VALOR DA CAUSA: R$ 3.833,13 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027442-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027442-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO CPF/CNPJ Nº 432.779.691-34 CDA'S 

Nº 2015 / 1209929 2016 / 1378803 2017 / 1494494 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.395,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027443-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA FAVARETTO TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027443-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VANDERLEIA FAVARETTO TRINDADE CPF/CNPJ Nº 581.613.921-53 

CDA'S Nº 2015 / 1145150 2016 / 1280512 2017 / 1500481 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.113,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027444-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAINA LUCIA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027444-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VAINA LUCIA FERREIRA CPF/CNPJ Nº 627.445.501-91 CDA'S Nº 2015 / 

1159769 2016 / 1370252 2017 / 1508111 VALOR DA CAUSA: R$ 6.112,92 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027445-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR FREIRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027445-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LEONOR FREIRE DA SILVA CPF/CNPJ Nº 172.699.891-68 CDA'S Nº 2015 / 

1185207 2016 / 1255086 VALOR DA CAUSA: R$ 4.232,68 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027446-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027446-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CPF/CNPJ Nº 

07.152.334/0001-20 CDA'S Nº 2017 / 1503326 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.148,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027447-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO RIBEIRO DO VAL NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027447-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELMO RIBEIRO DO VAL NETO CPF/CNPJ Nº 996.173.907-87 CDA'S Nº 

2015 / 1134563 2016 / 1365407 2017 / 1558412 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.878,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 152 de 584



Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027448-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027448-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: D 

G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 76.990.373/0001-19 

CDA'S Nº 2015 / 1204631 2016 / 1276076 2017 / 1454285 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.655,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027449-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO KOECHE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027449-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:31:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BRUNO KOECHE JUNIOR CPF/CNPJ Nº 241.241.171-91 CDA'S Nº 2015 / 

1211735 2016 / 1283076 2017 / 1555491 VALOR DA CAUSA: R$ 6.099,49 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027450-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IMELDA LEITE DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027450-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA IMELDA LEITE DOS ANJOS CPF/CNPJ Nº 053.079.703-82 CDA'S Nº 

2015 / 1134565 2016 / 1275772 2017 / 1576786 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.878,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027451-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIO AUGUSTO QUINTA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027451-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CIRIO AUGUSTO QUINTA CPF/CNPJ Nº 070.573.771-34 CDA'S Nº 

2015 / 1238843 2016 / 1366377 2017 / 1555496 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.548,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027452-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANA DE FATIMA TORALE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027452-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROMANA DE FATIMA TORALE CPF/CNPJ Nº 314.551.821-68 

CDA'S Nº 2015 / 1128429 2016 / 1262319 2017 / 1563193 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.553,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027453-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARCISO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027453-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NARCISO SANTANA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 401.393.528-72 CDA'S Nº 

2015 / 1194760 2016 / 1368480 2017 / 1477427 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.096,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027454-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI REGINA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027454-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROSELI REGINA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 496.691.501-59 CDA'S Nº 2015 / 

1195253 2016 / 1283561 2017 / 1535432 VALOR DA CAUSA: R$ 6.096,20 
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11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027455-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDIVALDO ALVES CORREA CPF/CNPJ Nº 270.291.311-34 CDA'S 

Nº 2015 / 1201898 2016 / 1351158 2017 / 1468967 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.092,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027456-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVANEI BARBOZA CARDOSO CPF/CNPJ Nº 277.428.141-53 

CDA'S Nº 2015 / 1175722 2016 / 1358512 2017 / 1535858 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.092,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027457-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA RUTILLI KONAGESKI DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027457-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCIA RUTILLI KONAGESKI DA FONSECA CPF/CNPJ Nº 593.158.731-49 

CDA'S Nº 2015 / 1175717 VALOR DA CAUSA: R$ 2.157,67 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 
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Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027458-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027458-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO NUNES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 111.253.141-68 

CDA'S Nº 2015 / 1227509 2016 / 1295335 2017 / 1580143 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.085,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027459-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEZIMA DE PROENCA NAVARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027459-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ONEZIMA DE PROENCA NAVARROS CPF/CNPJ Nº 

741.539.861-00 CDA'S Nº 2015 / 1131389 2016 / 1344268 2017 / 1460195 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.086,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027460-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDOMAR FREITAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027460-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ILDOMAR FREITAS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 123.819.506-72 

CDA'S Nº 2015 / 1135876 2016 / 1264471 2017 / 1497974 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.075,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027461-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARACIOLO AZEVEDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027461-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:32:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARACIOLO AZEVEDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

000.531.201-91 CDA'S Nº 2015 / 1138137 2016 / 1377710 2017 / 1560658 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.073,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027462-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIADE LOPES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027462-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:33:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELIADE LOPES DE ARAUJO CPF/CNPJ Nº 012.616.211-58 CDA'S Nº 2015 / 

1221376 2016 / 1343468 2017 / 1473830 VALOR DA CAUSA: R$ 6.071,45 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027463-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027463-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:33:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SONIA MARIA PEREIRA CPF/CNPJ Nº 138.864.791-53 CDA'S Nº 

2015 / 1135665 2016 / 1370960 2017 / 1469636 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.713,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027464-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027464-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:33:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA MARIA DE JESUS CPF/CNPJ Nº 253.261.986-49 CDA'S Nº 

2015 / 1227546 2016 / 1296073 2017 / 1452462 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.056,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027545-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027545-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:54:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA CPF/CNPJ Nº 757.698.088-53 

CDA'S Nº 2015 / 1195320 2016 / 1341392 2017 / 1557444 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.377,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027546-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISSAO KAWATAKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027546-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:54:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ISSAO KAWATAKE CPF/CNPJ Nº 021.840.951-68 CDA'S Nº 2016 / 

1355894 2017 / 1564218 VALOR DA CAUSA: R$ 3.477,11 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027547-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PEREIRA LEITE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027547-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:54:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JUAREZ PEREIRA LEITE JUNIOR CPF/CNPJ Nº 930.439.291-87 CDA'S Nº 

2015 / 1195326 2016 / 1301440 2017 / 1551714 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.377,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027548-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE ANDRETTA MALDONADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027548-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:54:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIANE ANDRETTA MALDONADO CPF/CNPJ Nº 600.339.242-87 CDA'S 

Nº 2016 / 1291185 2017 / 1561206 VALOR DA CAUSA: R$ 3.470,20 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027549-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZ MARINA DIAZ TAPIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027549-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:54:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUZ MARINA DIAZ TAPIA - ME CPF/CNPJ Nº 33.717.570/0001-56 CDA'S Nº 

2015 / 1136266 2016 / 1379294 2017 / 1532863 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.386,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027550-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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MARCELLI VALESCA DE AZEVEDO PROENCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027550-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:54:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCELLI VALESCA DE AZEVEDO PROENCA CPF/CNPJ Nº 

015.428.681-81 CDA'S Nº 2015 / 1194831 2016 / 1268821 2017 / 1482556 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.242,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027552-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:55:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RAIMUNDO GODINHO DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 030.628.301-82 CDA'S 

Nº 2015 / 1175612 2016 / 1313992 2017 / 1576809 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.380,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 167 de 584



cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027553-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:55:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORIANO HELBEL NETO CPF/CNPJ Nº 090.093.619-34 CDA'S Nº 2015 / 

1124714 2016 / 1347365 2017 / 1561763 VALOR DA CAUSA: R$ 5.178,99 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027554-54.2018.8.11.0041
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027554-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:55:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WALTER CESAR DE MATTOS CPF/CNPJ Nº 063.365.741-72 CDA'S Nº 

2015 / 1220492 2016 / 1300131 VALOR DA CAUSA: R$ 14.913,88 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027555-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WF REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027555-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:55:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WF REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.702.479/0001-97 CDA'S Nº 2015 / 1226985 2016 / 1340992 2017 / 

1579952 VALOR DA CAUSA: R$ 21.708,44 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 
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termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027556-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027556-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 16:55:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.147.210/0001-56 CDA'S Nº 2018 / 1589979 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.648,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021016-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021016-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:21:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.819.188/0001-67 CDA'S Nº 2018 / 1588696 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.882.361,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1028514-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1028514-44.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/09/2017 16:19:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BANCO BRADESCO SA CPF/CNPJ Nº 60.746.948/0417-30 CDA'S Nº 

2017/1421725 VALOR DA CAUSA: R$ 33.870,74 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 
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DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1028517-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1028517-96.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/09/2017 16:21:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. CPF/CNPJ Nº 

33.700.394/0001-40 CDA'S Nº 1423683 VALOR DA CAUSA: R$ 35.266,37 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1028518-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1028518-81.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/09/2017 16:22:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO CPF/CNPJ Nº 

01.701.201/0638-57 CDA'S Nº 1421897 VALOR DA CAUSA: R$ 35.266,37 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030000-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO EDUARDO TICIANELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030000-64.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:11:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CELSO EDUARDO TICIANELI CPF/CNPJ Nº 265.341.768-58 CDA'S 

Nº 2014 / 1015924 2015 / 1132994 2016 / 1363465 2017 / 1576649 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.941,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030001-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA NATALIA DE JESUS ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030001-49.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARMELITA NATALIA DE JESUS ALENCAR CPF/CNPJ Nº 

165.267.081-53 CDA'S Nº 2014 / 1050521 2015 / 1228587 2016 / 1368897 

2017 / 1462385 VALOR DA CAUSA: R$ 13.011,81 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030002-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALDOINO DE SOUZA BRANDAO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030002-34.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BALDOINO DE SOUZA BRANDAO JUNIOR CPF/CNPJ Nº 

914.234.491-34 CDA'S Nº 2014 / 0998214 2015 / 1141177 2016 / 1295140 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.562,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030003-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030003-19.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA CPF/CNPJ Nº 594.422.557-20 

CDA'S Nº 2014 / 1021647 VALOR DA CAUSA: R$ 3.688,26 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030004-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON YUES ROGERIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030004-04.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDERSON YUES ROGERIO CPF/CNPJ Nº 615.973.091-68 

CDA'S Nº 2014 / 0991052 2015 / 1202249 2016 / 1258220 2017 / 1480306 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.148,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030005-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDO BOSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030005-86.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDERSON FERNANDO BOSSI CPF/CNPJ Nº 961.520.281-91 

CDA'S Nº 2014 / 1063781 2015 / 1238512 2016 / 1314579 2017 / 1507303 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.354,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020998-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CRUZ SEGURANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020998-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SANTA CRUZ SEGURANCA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 09.637.092/0001-90 

CDA'S Nº 1588528 VALOR DA CAUSA: R$ 37.155,66 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020999-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARD'S TOYS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020999-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CARD'S TOYS DISTRIBUIDORA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.734.702/0001-50 CDA'S Nº 2018 / 1588529 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.197,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021000-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021000-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: F. 

H. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 07.669.842/0001-80 CDA'S Nº 2018 / 1588533 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.130,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 
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encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021001-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021001-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME CPF/CNPJ Nº 37.431.798/0001-36 CDA'S Nº 2018 / 1588537 VALOR 

DA CAUSA: R$ 21.549,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021002-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021002-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IDEAL SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

09.647.676/0001-46 CDA'S Nº 1588541 VALOR DA CAUSA: R$ 25.825,59 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021003-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021003-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IDEAL SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

09.647.676/0001-46 CDA'S Nº 2018 / 1588540 VALOR DA CAUSA: R$ 

110.944,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 
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pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021004-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. DE S. SILVA - ASSISTENCIA TECNICA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021004-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: V. 

DE S. SILVA - ASSISTENCIA TECNICA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.942.159/0001-04 CDA'S Nº 2018 / 1588549 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.735,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021005-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021005-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ATIVA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

22.799.459/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1588565 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.834,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009286-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009286-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIA MARIA CARNEIRO CPF/CNPJ Nº 513.673.431-00 CDA'S Nº 

2014 / 1071454 2016 / 1357568 2017 / 1485178 2017 / 1581431 VALOR 

DA CAUSA: R$ 17.221,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009287-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVES DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009287-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO CPF/CNPJ Nº 192.068.791-20 

CDA'S Nº 2014 / 1038973 2015 / 1138102 2016 / 1288242 2017 / 1577928 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.031,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009288-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009288-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MIRKO VINCENZO GIANNOTTE CPF/CNPJ Nº 514.543.861-34 

CDA'S Nº 2014 / 1038898 2015 / 1142671 2016 / 1348712 2017 / 1484350 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.180,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009289-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009289-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ Nº 

05.426.132/0001-01 CDA'S Nº 2014 / 1046178 2015 / 1123954 2016 / 

1371648 2017 / 1469578 VALOR DA CAUSA: R$ 19.742,79 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009290-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RER EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009290-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RER EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

06.900.837/0001-73 CDA'S Nº 2014 / 1070026 2015 / 1229171 2016 / 

1321619 2017 / 1466537 VALOR DA CAUSA: R$ 20.933,66 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009291-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REVEST - REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009291-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REVEST - REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 01.859.421/0001-35 CDA'S Nº 2014 / 1039046 2015 / 

1132516 2016 / 1291854 2017 / 1491702 VALOR DA CAUSA: R$ 

24.026,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009292-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009292-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SM EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 06.212.452/0001-13 

CDA'S Nº 2014 / 1018768 2016 / 1281364 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.454,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 
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VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009293-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MEHORAMENTOS DE CUIABA S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009293-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SOCIEDADE MEHORAMENTOS DE CUIABA S/S LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.529.526/0001-51 CDA'S Nº 2014 / 1083739 2015 / 

1223290 2016 / 1370702 2017 / 1517277 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.868,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009294-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA MOREIRA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009294-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:13:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VANDA MOREIRA DE MOURA CPF/CNPJ Nº 262.271.931-00 

CDA'S Nº 2014 / 1023731 2015 / 1137672 2016 / 1342562 2017 / 1539941 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.467,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009295-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MIRANDA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009295-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WALTER MIRANDA SANTOS CPF/CNPJ Nº 079.259.211-53 

CDA'S Nº 2014 / 1051098 2015 / 1216304 2016 / 1268394 2017 / 1512491 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.386,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009296-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009296-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILBER NORIO OHARA CPF/CNPJ Nº 217.435.478-03 CDA'S Nº 

2014 / 1067369 2015 / 1118246 2016 / 1326100 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.412,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009297-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YPE MOVEIS E DECORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009297-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: YPE MOVEIS E DECORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.538.683/0001-23 CDA'S Nº 2014 / 1013523 2015 / 1118707 2016 / 

1373601 2017 / 1519479 VALOR DA CAUSA: R$ 24.098,92 11010 
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VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009299-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HONORATO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009299-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO HONORATO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

040.774.741-91 CDA'S Nº 2014 / 1003622 2015 / 1140870 2016 / 1372971 

2017 / 1556443 VALOR DA CAUSA: R$ 3.388,24 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 
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especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009300-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009300-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA LIMA CPF/CNPJ Nº 

03.061.434/0001-90 CDA'S Nº 2014 / 1014333 2015 / 1179091 2016 / 

1350392 2017 / 1577214 VALOR DA CAUSA: R$ 25.852,26 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009301-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA BORGES MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009301-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIVINA BORGES MONTEIRO CPF/CNPJ Nº 208.412.301-10 CDA'S 

Nº 2014 / 1046385 VALOR DA CAUSA: R$ 5.646,00 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 
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para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009302-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NERES SANT ANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009302-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDSON NERES SANT ANA CPF/CNPJ Nº 058.517.098-39 CDA'S 

Nº 2015 / 1120501 2016 / 1330504 2017 / 1568153 2017 / 1583360 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.168,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009303-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO DE TOLEDO PIZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009303-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FERNANDO ANTONIO DE TOLEDO PIZA CPF/CNPJ Nº 

119.242.388-70 CDA'S Nº 2014 / 1030736 2015 / 1118219 2016 / 1349138 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.450,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009304-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDIEL DE ALBUQUERQUE MELO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009304-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GEDIEL DE ALBUQUERQUE MELO FILHO CPF/CNPJ Nº 

104.545.271-87 CDA'S Nº 2014 / 1000133 2015 / 1124562 2016 / 1375961 

2017 / 1558381 VALOR DA CAUSA: R$ 20.419,32 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009305-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOAO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009305-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GERALDO JOAO DA COSTA CPF/CNPJ Nº 244.243.746-53 

CDA'S Nº 2014 / 1048925 2015 / 1133143 2016 / 1265579 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.152,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027250-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIETA ROSA NOVIS GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027250-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:17:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIETA ROSA NOVIS GOMES DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 

106.208.001-78 CDA'S Nº 2015 / 1133652 2016 / 1260702 2017 / 1498747 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.219,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027251-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIL PEREIRA DE SOUZA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027251-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:17:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ENIL PEREIRA DE SOUZA MORAES CPF/CNPJ Nº 088.951.981-15 CDA'S 

Nº 2015 / 1132655 VALOR DA CAUSA: R$ 2.201,13 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027252-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MEURER VICTOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027252-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:17:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RITA MEURER VICTOR CPF/CNPJ Nº 689.332.151-15 CDA'S Nº 2015 / 

1209753 VALOR DA CAUSA: R$ 2.201,13 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027253-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027253-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:17:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

06.112.382/0001-21 CDA'S Nº 2015 / 1184597 2016 / 1372886 2017 / 

1522851 VALOR DA CAUSA: R$ 6.168,13 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027254-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS AZEVEDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027254-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:17:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RUBENS AZEVEDO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 104.470.671-68 CDA'S Nº 

1452931 2015 / 1204382 2016 / 1377565 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 

16.087,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027256-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO NETO FRANCO CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027256-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:18:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIO NETO FRANCO CARVALHO CPF/CNPJ Nº 287.751.716-00 CDA'S 

Nº 1462588 2015 / 1121245 2016 / 1337939 2017 / VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.653,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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THIAGO RIBEIRO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027257-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:18:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

THIAGO RIBEIRO MACHADO CPF/CNPJ Nº 005.106.331-02 CDA'S Nº 2015 

/ 1182909 2016 / 1292478 2017 / 1451735 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.449,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027258-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:18:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ZIRLENE ROSA MACHADO CPF/CNPJ Nº 696.743.611-20 CDA'S Nº 2015 / 

1225041 2016 / 1339865 2017 / 1480346 VALOR DA CAUSA: R$ 5.606,32 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 199 de 584



Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027259-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:18:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MICICLEIDE BARBOSA MABACO CPF/CNPJ Nº 346.049.521-91 CDA'S Nº 

2015 / 1190542 2016 / 1372016 VALOR DA CAUSA: R$ 3.608,83 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027260-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:18:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARUZA PINHEIRO DE SOUZA PRETI CPF/CNPJ Nº 797.415.411-04 CDA'S 
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Nº 2015 / 1171347 2016 / 1337783 VALOR DA CAUSA: R$ 4.069,97 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027261-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRSON DA SILVA PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027261-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:19:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DIRSON DA SILVA PADILHA CPF/CNPJ Nº 090.946.601-72 CDA'S Nº 2015 

/ 1133762 2016 / 1359247 2017 / 1508314 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.828,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 201 de 584



procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027262-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027262-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:19:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.536.158/0001-79 CDA'S Nº 2015 / 1229793 2016 / 

1352909 2017 / 1530920 VALOR DA CAUSA: R$ 5.982,51 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027264-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA APOSTOLICA CARISMATICA - IAC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027264-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:19:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IGREJA APOSTOLICA CARISMATICA - IAC CPF/CNPJ Nº 

09.688.980/0001-31 CDA'S Nº 2015 / 1159767 2016 / 1308147 2017 / 

1546244 VALOR DA CAUSA: R$ 5.918,58 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 
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Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027265-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA GARCIA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027265-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:19:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CREUZA GARCIA DE MATOS CPF/CNPJ Nº 545.075.611-91 CDA'S Nº 2015 

/ 1136272 2016 / 1273060 2017 / 1493013 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.484,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023728-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HANDELL CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA S/S (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023728-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HANDELL CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA S/S 

CPF/CNPJ Nº 13.791.192/0001-43 CDA'S Nº 2018 / 1588737 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.319,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027266-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELISE ALBERNAZ RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027266-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:19:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EVELISE ALBERNAZ RONDON CPF/CNPJ Nº 209.547.271-34 CDA'S Nº 

2015 / 1183003 2016 / 1375730 2017 / 1526965 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.460,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023729-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023729-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 36.933.141/0001-04 CDA'S Nº 2018 / 1588814 2018 / 

1588815 VALOR DA CAUSA: R$ 16.053,13 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027267-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE HELENA DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027267-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:19:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DIRCE HELENA DA SILVA FERREIRA CPF/CNPJ Nº 397.050.641-72 CDA'S 

Nº 2015 / 1219961 VALOR DA CAUSA: R$ 2.285,93 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023730-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMEIRA PANTANAL - PRODUCAO E COMERCIO DE MUDAS LTDA, 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023730-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GRAMEIRA PANTANAL - PRODUCAO E COMERCIO DE MUDAS 

LTDA, CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 1588845 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.633,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027268-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GALDINO DELGADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027268-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:20:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE GALDINO DELGADO CPF/CNPJ Nº 171.972.441-53 CDA'S Nº 2015 / 

1238455 2016 / 1304160 2017 / 1470239 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.217,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023731-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G T TURBOS LTDA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023731-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: G T TURBOS LTDA ME CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 1588839 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.861,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027270-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ELOI SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027270-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:20:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MATHEUS ELOI SANTOS CPF/CNPJ Nº 019.031.851-14 CDA'S Nº 2015 / 

1199466 2016 / 1286922 2017 / 1479961 VALOR DA CAUSA: R$ 9.058,40 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023732-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INFOECOLOGICA - CONSULTORIA, PROJETOS E LICENCIAMENTOS 

AMBIENTAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023732-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INFOECOLOGICA - CONSULTORIA, PROJETOS E 

LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA CPF/CNPJ Nº 12.732.987/0001-18 

CDA'S Nº 2018 / 1588752 VALOR DA CAUSA: R$ 16.704,04 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027272-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIDEE DA FONSECA PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027272-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:20:37 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AIDEE DA FONSECA PERES CPF/CNPJ Nº 551.773.281-04 CDA'S Nº 2015 / 

1151971 2016 / 1315386 2017 / 1537803 VALOR DA CAUSA: R$ 6.415,47 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027273-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIONIE VITORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027273-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:20:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LIONIE VITORIO CPF/CNPJ Nº 474.190.911-53 CDA'S Nº 2015 / 1180132 

2016 / 1298705 2017 / 1535818 VALOR DA CAUSA: R$ 4.929,23 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 210 de 584



CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023733-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CELSO GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023733-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAURO CELSO GOMES FERREIRA CPF/CNPJ Nº 021.547.677-88 

CDA'S Nº 2018 / 1588736 VALOR DA CAUSA: R$ 31.608,06 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 01/08/2018 08:14:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J A DE ARRUDA REPRESENTACOES - ME CPF/CNPJ Nº 

09.219.232/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1588785 2018 / 1588786 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.510,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 20/08/2018 16:20:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 161.900.091-15 CDA'S Nº 

2015 / 1233749 2016 / 1278274 2017 / 1518121 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.228,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023735-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL CPF/CNPJ Nº 

24.956.666/0006-90 CDA'S Nº 2018 / 1589152 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.357,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027275-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027275-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:21:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

00.885.467/0001-66 CDA'S Nº 2015 / 1231193 2016 / 1376322 2017 / 

1539808 VALOR DA CAUSA: R$ 5.678,82 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 
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Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023736-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA MC LTDA EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023736-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA MC LTDA EPP CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 1588848 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.415,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027276-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027276-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:21:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1212038 2016 / 1318020 2017 / 

1506165 VALOR DA CAUSA: R$ 4.957,10 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023737-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANILCE SILVESTRE PEREIRA DA SILVA -ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023737-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JANILCE SILVESTRE PEREIRA DA SILVA -ME CPF/CNPJ Nº 

CDA'S Nº 2018 / 1588856 VALOR DA CAUSA: R$ 10.779,64 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027277-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO AMORIM ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027277-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:21:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ERICO AMORIM ALVES CPF/CNPJ Nº 133.345.570-49 CDA'S Nº 2015 / 

1193205 VALOR DA CAUSA: R$ 2.066,26 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027278-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES BATISTA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027278-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:21:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELVES BATISTA FARIA CPF/CNPJ Nº 346.383.421-91 CDA'S Nº 2015 / 

1119921 2016 / 1295752 2017 / 1554490 VALOR DA CAUSA: R$ 4.289,33 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027279-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA VASQUES DE OLIVEIRA ERTHAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027279-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:21:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARINA VASQUES DE OLIVEIRA ERTHAL CPF/CNPJ Nº 009.904.191-00 

CDA'S Nº 2015 / 1179087 VALOR DA CAUSA: R$ 2.061,83 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027281-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJENANA KEILA OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027281-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:22:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DEJENANA KEILA OLIVEIRA CAMPOS CPF/CNPJ Nº 551.630.171-87 CDA'S 

Nº 2015 / 1141009 2016 / 1326013 2017 / 1539974 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.886,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027282-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027282-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:22:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BENEDITO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 047.924.081-72 CDA'S Nº 2015 / 

1133862 2016 / 1366645 2017 / 1532909 VALOR DA CAUSA: R$ 5.786,39 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027283-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NOBRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027283-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:22:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE NOBRE DA SILVA CPF/CNPJ Nº 176.481.819-91 CDA'S Nº 2015 / 

1123816 VALOR DA CAUSA: R$ 2.191,59 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 
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Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027284-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILTON BRAZ FIOROTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027284-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:22:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DANILTON BRAZ FIOROTTI CPF/CNPJ Nº 845.255.767-15 CDA'S Nº 2015 / 

1171221 2016 / 1353173 2017 / 1464282 VALOR DA CAUSA: R$ 6.185,23 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027285-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CASSIANO DA SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027285-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:22:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FRANCISCO CASSIANO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 138.846.541-87 CDA'S Nº 

2015 / 1171355 2017 / 1483380 VALOR DA CAUSA: R$ 4.054,18 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027286-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISA AZEVEDO DE ALMEIDA MAROTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027286-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:22:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ISA AZEVEDO DE ALMEIDA MAROTE CPF/CNPJ Nº 673.189.161-49 CDA'S 

Nº 2015 / 1204771 VALOR DA CAUSA: R$ 2.190,66 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027287-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:23:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES CPF/CNPJ Nº 

474.375.701-06 CDA'S Nº 2015 / 1241985 2016 / 1261087 2017 / 1462031 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.977,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027289-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:23:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANNA JULIA MELLO JUNQUEIRA CPF/CNPJ Nº 000.285.071-00 CDA'S Nº 

2015 / 1144809 2016 / 1289493 2017 / 1551556 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.148,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027290-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO TADEU GOMES DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027290-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:23:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EVALDO TADEU GOMES DA ROSA CPF/CNPJ Nº 571.437.221-20 CDA'S 

Nº 2015 / 1144802 2016 / 1266750 2017 / 1551555 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.916,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027291-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANA AVALOS BIACARDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027291-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:23:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIANA AVALOS BIACARDINI CPF/CNPJ Nº 072.309.821-20 CDA'S Nº 

2015 / 1228203 2016 / 1262022 2017 / 1521876 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.132,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027292-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027292-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:24:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIO FERNANDES DE BRITO CPF/CNPJ Nº 329.627.031-00 CDA'S Nº 

2015 / 1192147 VALOR DA CAUSA: R$ 2.171,68 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027293-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIONIE VITORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027293-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:24:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LIONIE VITORIO CPF/CNPJ Nº 474.190.911-53 CDA'S Nº 2015 / 1238746 

2016 / 1375105 2017 / 1482058 VALOR DA CAUSA: R$ 5.245,04 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027294-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA GREGORIA ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027294-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:24:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOAQUINA GREGORIA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

208.597.321-34 CDA'S Nº 2015 / 1233800 2017 / 1565390 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.304,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027295-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027295-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:24:37 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PEDRO GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 621.671.461-91 CDA'S Nº 

2015 / 1120054 2016 / 1315676 2017 / 1489741 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.471,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027296-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO DIAS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027296-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:24:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ARLINDO DIAS DA COSTA CPF/CNPJ Nº 007.324.861-49 CDA'S Nº 2015 / 

1135871 2016 / 1280578 2017 / 1516289 VALOR DA CAUSA: R$ 6.199,80 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027413-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027413-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:29:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.935.566/0001-01 CDA'S Nº 2015 / 1144631 2017 / 1565249 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.137,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027414-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO YUKIO MATSUMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027414-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:29:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDUARDO YUKIO MATSUMURA CPF/CNPJ Nº 329.443.221-68 CDA'S Nº 

2015 / 1224571 2016 / 1374015 2017 / 1485190 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.796,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027415-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027415-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

06.885.996/0001-46 CDA'S Nº 2018 / 1589593 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.264,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009307-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009307-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.826.018/0001-63 CDA'S Nº 2014 / 1060273 2015 / 1224669 2017 / 

1565322 2017 / 1582163 VALOR DA CAUSA: R$ 23.364,15 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 
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juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009308-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009308-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA CPF/CNPJ Nº 958.774.601-53 

CDA'S Nº 2018 / 1587899 VALOR DA CAUSA: R$ 3.827,08 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009309-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009309-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI CPF/CNPJ Nº 

531.699.301-25 CDA'S Nº 2014 / 1064760 2015 / 1154469 2016 / 1371204 

2017 / 1517549 VALOR DA CAUSA: R$ 25.924,98 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009310-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009310-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET CPF/CNPJ Nº 835.188.191-00 

CDA'S Nº 2014 / 1043721 VALOR DA CAUSA: R$ 5.629,25 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 
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despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020989-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020989-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLEX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.970.438/0001-04 CDA'S Nº 1588173 VALOR DA CAUSA: R$ 5.231,44 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009311-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FELIPE LENZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009311-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO FELIPE LENZI CPF/CNPJ Nº 900.320.801-82 CDA'S Nº 

2014 / 0996317 2015 / 1141288 2016 / 1374854 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.433,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 
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dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020990-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020990-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 06.273.710/0001-71 

CDA'S Nº 2018 / 1588256 VALOR DA CAUSA: R$ 110.095,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020991-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A S DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020991-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A 

S DE ALMEIDA - ME CPF/CNPJ Nº 09.490.402/0001-96 CDA'S Nº 2018 / 

1588222 VALOR DA CAUSA: R$ 6.944,52 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020992-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY ASSESSORIA, CREDITO E SERVICOS EM GESTAO EMPRESARIAL 

E FINANCAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020992-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INFINITY ASSESSORIA, CREDITO E SERVICOS EM GESTAO EMPRESARIAL 

E FINANCAS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 09.442.986/0001-24 CDA'S Nº 2018 

/ 1588258 VALOR DA CAUSA: R$ 7.626,01 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020993-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J Z VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020993-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: J 

Z VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 10.462.897/0001-29 

CDA'S Nº 2018 / 1588263 VALOR DA CAUSA: R$ 5.293,59 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027416-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MOURA DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027416-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VINICIUS MOURA DE ARAUJO - ME CPF/CNPJ Nº 09.470.455/0001-45 

CDA'S Nº 2018 / 1589590 VALOR DA CAUSA: R$ 4.950,26 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027417-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE DE QUEIROZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027417-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCIO ALEXANDRE DE QUEIROZ - ME CPF/CNPJ Nº 08.786.970/0001-76 

CDA'S Nº 2018 / 1589581 VALOR DA CAUSA: R$ 3.936,00 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 
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para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027418-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. P. LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027418-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: G. 

C. P. LIMA - ME CPF/CNPJ Nº 09.164.200/0001-54 CDA'S Nº 2018 / 

1589570 VALOR DA CAUSA: R$ 10.895,38 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027419-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAX CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027419-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FORMAX CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

10.937.745/0001-35 CDA'S Nº 2018 / 1589551 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.593,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027420-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. RAMOS COMUNICACAO VISUAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027420-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R. 

B. RAMOS COMUNICACAO VISUAL - ME CPF/CNPJ Nº 07.113.139/0001-90 

CDA'S Nº 2018 / 1589551 VALOR DA CAUSA: R$ 15.465,34 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 
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pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027421-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. MARTINS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027421-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R. 

S. MARTINS - ME CPF/CNPJ Nº 04.413.246/0001-46 CDA'S Nº 2018 / 

1589544 VALOR DA CAUSA: R$ 5.028,76 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027422-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSIMAR ALVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027422-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/08/2018 12:30:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JUSSIMAR ALVES - ME CPF/CNPJ Nº 08.336.145/0001-70 CDA'S Nº 2018 / 

1589539 VALOR DA CAUSA: R$ 10.313,84 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009306-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMEDES DE PAULA PEREZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009306-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:14:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HERMEDES DE PAULA PEREZ CPF/CNPJ Nº 888.771.678-15 

CDA'S Nº 2014 / 1048927 2015 / 1133146 2016 / 1376712 2017 / 1550144 

VALOR DA CAUSA: R$ 26.539,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021006-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021006-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO CPF/CNPJ Nº 483.316.601-10 CDA'S Nº 

2016 / 1285744 2017 / 1510872 VALOR DA CAUSA: R$ 103.360,86 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021007-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021007-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GLOBAL SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.825.070/0001-32 CDA'S Nº 2018 / 1588569 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.281,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009312-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009312-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PERSIO DOMINGOS BRIANTE CPF/CNPJ Nº 346.489.501-78 

CDA'S Nº 2014 / 0995587 2016 / 1262888 2017 / 1505897 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.293,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009313-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009313-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ 

Nº 05.622.183/0001-09 CDA'S Nº 2014 / 0996405 2016 / 1291512 2017 / 

1536739 VALOR DA CAUSA: R$ 12.854,47 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009314-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO SOUZA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009314-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VALDEVINO SOUZA DE AMORIM CPF/CNPJ Nº 103.659.821-72 

CDA'S Nº 2014 / 1047885 2015 / 1131203 2016 / 1300942 2017 / 1522035 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.491,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 
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encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009315-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009315-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 021.732.121-68 CDA'S Nº 

2014 / 1056885 2015 / 1223132 2016 / 1294628 2017 / 1456351 VALOR 

DA CAUSA: R$ 18.373,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020994-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E . J DE FRANCA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020994-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: E . 

J DE FRANCA SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 09.013.494/0001-13 CDA'S Nº 

2018 / 1588516 VALOR DA CAUSA: R$ 4.393,40 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009316-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DA MOTA MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009316-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUGUSTO CESAR DA MOTA MENEZES CPF/CNPJ Nº 

330.671.637-53 CDA'S Nº 2014 / 1024844 2015 / 1121478 2016 / 1337202 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.597,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 
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advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020995-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMAD CONSTRUTORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020995-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EMAD CONSTRUTORA EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 08.786.305/0001-82 

CDA'S Nº 2018 / 1588520 VALOR DA CAUSA: R$ 2.866,29 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009317-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009317-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:15:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA CPF/CNPJ Nº 

02.455.961/0001-16 CDA'S Nº 2014 / 1075185 2015 / 1200647 2016 / 

1295274 2017 / 1495958 VALOR DA CAUSA: R$ 18.501,22 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020996-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020996-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME CPF/CNPJ Nº 

97.534.756/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1588524 VALOR DA CAUSA: R$ 

28.137,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009319-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DIAS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009319-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIEGO DIAS DE LIMA CPF/CNPJ Nº 003.665.261-03 CDA'S Nº 

2014 / 1060272 2015 / 1224668 2017 / 1482101 2017 / 1581538 VALOR 

DA CAUSA: R$ 21.663,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020997-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. ROSINA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020997-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:19:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A. 

ROSINA - ME CPF/CNPJ Nº 03.067.805/0001-40 CDA'S Nº 2018 / 1588525 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.013,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009320-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009320-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 286.047.501-00 

CDA'S Nº 2014 / 1067708 2015 / 1224478 2016 / 1321636 2017 / 1495066 

VALOR DA CAUSA: R$ 34.745,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020978-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020978-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

01.829.454/0001-32 CDA'S Nº 2018 / 1588472 VALOR DA CAUSA: R$ 

45.824,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009321-09.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE ANTUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009321-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO JOSE ANTUNES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 

070.501.498-37 CDA'S Nº 2016 / 1376267 2017 / 1521517 2017 / 1580912 

2017 / 1582632 VALOR DA CAUSA: R$ 17.819,17 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020979-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.J. AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020979-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

M.J. AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

16.661.907/0001-31 CDA'S Nº 2018 / 1588431 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.965,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009322-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PEREIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009322-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GONCALO PEREIRA DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 209.080.321-53 

CDA'S Nº 2014 / 1081341 2015 / 1238227 2016 / 1267493 2017 / 1555438 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.481,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020980-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 03.114.709/0001-06 CDA'S Nº 2015 / 1099804 2016 / 1383051 2017 / 

1441586 VALOR DA CAUSA: R$ 8.578,11 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009323-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVANETE FATIMA DO AMARAL CPF/CNPJ Nº 405.923.081-20 

CDA'S Nº 2014 / 1027729 VALOR DA CAUSA: R$ 5.020,70 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 
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2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020981-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RIO AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

20.394.822/0001-01 CDA'S Nº 2018 / 1588467 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.158,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009324-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009324-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.826.018/0001-63 CDA'S Nº 2014 / 1062054 2015 / 1226712 2017 / 

1521529 2017 / 1582169 VALOR DA CAUSA: R$ 21.647,03 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 
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juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020982-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVO TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020982-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RENOVO TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.287.036/0001-59 CDA'S Nº 2018 / 1588502 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.849,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009325-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. P. C. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009325-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J. M. P. C. CPF/CNPJ Nº 055.286.221-58 CDA'S Nº 2014 / 

1054527 2015 / 1154478 2016 / 1326121 2017 / 1504838 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.727,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020983-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. DE OLIVEIRA ALMEIDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020983-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: J. 

P. DE OLIVEIRA ALMEIDA - EPP CPF/CNPJ Nº 11.944.443/0001-57 CDA'S 

Nº 2018 / 1588430 VALOR DA CAUSA: R$ 5.085,95 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 
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dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009326-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSO SOARES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009326-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOILSO SOARES DE ANDRADE CPF/CNPJ Nº 460.264.361-20 

CDA'S Nº 2014 / 1054523 2015 / 1154476 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.266,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020984-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGAFLEX - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020984-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ARGAFLEX - INDUSTRIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTO LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 07.319.717/0001-40 CDA'S Nº 2018 / 1588695 VALOR DA 

CAUSA: R$ 40.792,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009327-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009327-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JUCIE JOSE DA SILVA CPF/CNPJ Nº 103.643.901-15 CDA'S Nº 

2014 / 1051260 2015 / 1232531 2016 / 1276814 2017 / 1487660 VALOR 

DA CAUSA: R$ 24.302,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009328-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR BORGES MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009328-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LENIR BORGES MONTEIRO CPF/CNPJ Nº 412.034.101-15 CDA'S 

Nº 2014 / 1046150 2015 / 1136070 2016 / 1283367 VALOR DA CAUSA: 

R$ 14.395,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009329-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCA MACHADO DE MATOS BEJAME SALVINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009329-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:17:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NILCA MACHADO DE MATOS BEJAME SALVINO CPF/CNPJ Nº 

361.245.919-87 CDA'S Nº 2014 / 1051261 2015 / 1235153 2016 / 1271168 

2017 / 1535680 VALOR DA CAUSA: R$ 24.788,95 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009330-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE LUCIA DA SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009330-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:17:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REGIANE LUCIA DA SILVA GONCALVES CPF/CNPJ Nº 

162.189.948-99 CDA'S Nº 2014 / 0986341 2015 / 1162199 2016 / 1285578 

2017 / 1580036 VALOR DA CAUSA: R$ 18.484,47 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 
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para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009331-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009331-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:17:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI CPF/CNPJ Nº 

208.492.301-87 CDA'S Nº 2014 / 1025351 2015 / 1146275 2016 / 1325412 

2017 / 1469165 VALOR DA CAUSA: R$ 18.534,44 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009335-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO FERNANDES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009335-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:17:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ACACIO FERNANDES MARTINS CPF/CNPJ Nº 003.207.309-72 

CDA'S Nº 1023360 1173152 1287647 1462059 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.864,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027220-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES MARIAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027220-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:12:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TRES MARIAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.501.380/0001-12 CDA'S Nº 2015 / 1199879 2016 / 

1346285 2017 / 1558844 VALOR DA CAUSA: R$ 9.918,02 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 
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informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027221-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DA SILVA MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027221-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:12:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANA DA SILVA MATTOS CPF/CNPJ Nº 322.605.391-49 CDA'S 

Nº 2015 / 1145139 2016 / 1330280 2017 / 1494352 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.851,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027222-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027222-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:12:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.827.987/0001-00 CDA'S Nº 2015 / 1223370 2016 / 1362252 2017 / 

1540335 VALOR DA CAUSA: R$ 6.388,74 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027223-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARINE MOREIRA RODER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027223-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:13:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA KARINE MOREIRA RODER CPF/CNPJ Nº 442.032.331-00 

CDA'S Nº 2015 / 1127669 VALOR DA CAUSA: R$ 2.678,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027225-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027225-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:13:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 12.213.335/0001-77 

CDA'S Nº 2015 / 1199838 2017 / 1533594 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.914,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 20/08/2018 16:13:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 12.213.335/0001-77 

CDA'S Nº 2015 / 1200062 2016 / 1325140 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.695,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 20/08/2018 16:13:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELMO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ Nº 02.500.304/0001-43 

CDA'S Nº 2015 / 1226494 2016 / 1291044 2017 / 1504360 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.686,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027230-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:14:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VILMAR ANTONIO PAQUER CPF/CNPJ Nº 260.458.420-49 CDA'S 

Nº 2015 / 1133026 2016 / 1314134 2017 / 1498662 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.990,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027231-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027231-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:14:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1238006 2016 / 1303852 2017 / 

1517441 VALOR DA CAUSA: R$ 8.390,98 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 
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Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027232-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027232-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:14:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219143 2016 / 1293102 2017 / 

1504226 VALOR DA CAUSA: R$ 4.886,44 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 
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§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023690-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ASSAD GHATTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023690-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:08:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLAVIO ASSAD GHATTAS CPF/CNPJ Nº 042.882.061-11 CDA'S 

Nº 2015 / 1231229 2016 / 1349918 2017 / 1485176 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.212,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027233-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRCEU JOSE NICOLAU DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027233-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:14:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VIRCEU JOSE NICOLAU DA SILVA CPF/CNPJ Nº 763.412.911-91 

CDA'S Nº 2015 / 1216230 2016 / 1308594 2017 / 1539311 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.927,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 
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sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023691-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023691-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:09:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226854 2017 / 1552528 2017 / 

1582159 VALOR DA CAUSA: R$ 25.206,10 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027234-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI ADEMIR BARROS DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027234-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:14:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCONI ADEMIR BARROS DE ANDRADE CPF/CNPJ Nº 

131.732.006-91 CDA'S Nº 2015 / 1134392 2016 / 1327042 2017 / 1461958 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.573,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023692-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023692-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:09:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226814 2017 / 1572059 2017 / 

1582151 VALOR DA CAUSA: R$ 24.858,38 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 
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EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027235-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027235-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:14:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. CPF/CNPJ Nº 

10.856.555/0001-93 CDA'S Nº 2015 / 1144533 2016 / 1358389 2017 / 

1488677 VALOR DA CAUSA: R$ 5.788,90 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023693-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMIO FRANCISCO MORAES DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023693-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:09:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HEMIO FRANCISCO MORAES DOURADO CPF/CNPJ Nº 

205.955.301-68 CDA'S Nº 2015 / 1221701 2016 / 1260952 2017 / 1534668 

VALOR DA CAUSA: R$ 32.165,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027236-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER TADEU PONTES SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027236-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:15:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WAGNER TADEU PONTES SIQUEIRA CPF/CNPJ Nº 

496.456.091-00 CDA'S Nº 2016 / 1360636 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.046,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023694-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023694-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:09:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

00.878.116/0001-28 CDA'S Nº 2015 / 1214472 2016 / 1282368 2017 / 

1539838 VALOR DA CAUSA: R$ 19.833,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1027237-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027237-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:15:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 12.213.335/0001-77 

CDA'S Nº 2016 / 1259242 2017 / 1563166 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.325,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023695-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023695-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:10:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 

Nº 07.019.841/0001-90 CDA'S Nº 2015 / 1186288 2016 / 1275779 2017 / 

1503325 VALOR DA CAUSA: R$ 20.120,01 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009351-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ROCHA GONCALVES ABRAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009351-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:20:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DENISE ROCHA GONCALVES ABRAO CPF/CNPJ Nº 

603.926.491-87 CDA'S Nº 2014 / 1054524 2016 / 1370092 2017 / 1528040 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.465,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027238-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027238-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:15:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

022.293.741-68 CDA'S Nº 2015 / 1218536 2016 / 1338621 2017 / 1501851 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.651,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023603-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023603-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 07:55:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AGUAS CUIABA S.A CPF/CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA'S Nº 2015 / 

1111512 VALOR DA CAUSA: R$ 21.435,13 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009352-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009352-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:20:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.940.563/0001-74 CDA'S Nº 2014 / 0989376 2015 / 1217634 2016 / 

1357690 2017 / 1532066 VALOR DA CAUSA: R$ 22.648,68 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027239-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027239-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:15:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. CPF/CNPJ Nº 

10.856.555/0001-93 CDA'S Nº 2015 / 1144535 2017 / 1454494 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.794,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 
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nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023625-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. PEIXOTO SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023625-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:00:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A. 

F. PEIXOTO SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 06.013.636/0001-54 CDA'S Nº 

2018 / 1588691 VALOR DA CAUSA: R$ 3.842,48 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009353-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009353-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:20:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA CPF/CNPJ Nº 

603.724.781-15 CDA'S Nº 2014 / 1057053 2015 / 1223333 2016 / 1289307 

2017 / 1557670 VALOR DA CAUSA: R$ 22.952,71 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027241-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO RIZZIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027241-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:15:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VALMIRO RIZZIERI CPF/CNPJ Nº 106.552.989-91 CDA'S Nº 2015 / 1131767 

2016 / 1373050 2017 / 1506540 VALOR DA CAUSA: R$ 9.660,90 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 281 de 584



dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023626-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. DA SILVA AUTO MECANICA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023626-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:00:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A. 

A. DA SILVA AUTO MECANICA - ME CPF/CNPJ Nº 20.324.200/0001-07 

CDA'S Nº 2017 / 1421357 2017 / 1421358 2017 / 1450008 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.141,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009354-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009354-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:21:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: Fábio Schneider CPF/CNPJ Nº 569.193.101-63 CDA'S Nº 2014 / 

1016822 VALOR DA CAUSA: R$ 6.278,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027242-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PEREIRA DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027242-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:15:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VILMAR PEREIRA DA FONSECA CPF/CNPJ Nº 550.450.901-78 

CDA'S Nº 2015 / 1216629 2016 / 1291411 2017 / 1547763 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.834,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023627-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023627-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:00:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AMA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

10.934.002/0001-01 CDA'S Nº 2018 / 1588605 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.302,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009355-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009355-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:21:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA CPF/CNPJ Nº 

70.524.145/0001-77 CDA'S Nº 2014 / 1050779 2015 / 1224231 2016 / 

1379322 2017 / 1482000 VALOR DA CAUSA: R$ 19.273,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027243-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO RIZZIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027243-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:16:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VALMIRO RIZZIERI CPF/CNPJ Nº 106.552.989-91 CDA'S Nº 2015 / 1166617 

2016 / 1297098 2017 / 1578381 VALOR DA CAUSA: R$ 18.709,10 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023628-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023628-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:00:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR CPF/CNPJ Nº 

01.395.634/0001-53 CDA'S Nº 2017 / 1585839 2017 / 1585840 2017 / 

1585841 2017 / 1585842 2017 / 1585843 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 

17.402,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027244-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER CESAR DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027244-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:16:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WALTER CESAR DE MATTOS CPF/CNPJ Nº 063.365.741-72 CDA'S Nº 

2015 / 1220492 2016 / 1300131 VALOR DA CAUSA: R$ 14.913,88 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023629-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.P. SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023629-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:00:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

D.P. SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.396.049/0001-01 CDA'S Nº 2017 / 1428963 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.396,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 
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VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027245-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027245-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:16:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO CESAR DE FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 081.039.331-04 

CDA'S Nº 2015 / 1213998 2016 / 1322441 2017 / 1573728 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.833,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009356-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO WALTER NOETHEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009356-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:21:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO WALTER NOETHEN CPF/CNPJ Nº 004.440.060-87 CDA'S 

Nº 2014 / 1031462 2015 / 1122610 2016 / 1362424 2017 / 1472663 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.672,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009357-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009357-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:21:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 00.962.498/0001-73 CDA'S Nº 2014 / 1022655 2015 / 

1119482 2016 / 1256184 2017 / 1488843 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.669,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023630-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMICILIA M. O. DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023630-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:00:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DOMICILIA M. O. DE ARRUDA - ME CPF/CNPJ Nº 08.223.860/0001-04 

CDA'S Nº 2018 / 1588640 VALOR DA CAUSA: R$ 4.464,26 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009358-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009358-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:22:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CPF/CNPJ Nº 

14.922.512/0001-10 CDA'S Nº 2014 / 1069330 2015 / 1200858 2016 / 

1343443 2017 / 1477816 VALOR DA CAUSA: R$ 16.214,67 11010 
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VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027246-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WF REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027246-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:16:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WF REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.702.479/0001-97 CDA'S Nº 2015 / 1226985 2016 / 1340992 2017 / 

1579952 VALOR DA CAUSA: R$ 21.708,44 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 
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especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023631-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PESARINI DE MORAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023631-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FABRICIO PESARINI DE MORAES - ME CPF/CNPJ Nº 08.046.862/0001-67 

CDA'S Nº 2018 / 1588662 2018 / 1588663 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.145,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009359-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009359-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:22:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI CPF/CNPJ Nº 

868.045.291-20 CDA'S Nº 2014 / 1006747 2015 / 1123608 2016 / 1327745 

2017 / 1505779 VALOR DA CAUSA: R$ 17.818,24 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 
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para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027247-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BAZOTTI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027247-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:16:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO BAZOTTI RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 331.322.329-04 CDA'S Nº 

2015 / 1145863 2016 / 1282118 2017 / 1526372 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.875,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023632-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOMAPAS GEOPROCESSAMENTO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023632-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GEOMAPAS GEOPROCESSAMENTO EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 

02.550.003/0001-24 CDA'S Nº 2018 / 1588606 2018 / 1588607 VALOR DA 

CAUSA: R$ 34.662,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009360-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009360-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:22:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME 

CPF/CNPJ Nº 02.850.450/0001-07 CDA'S Nº 2014 / 1029817 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.368,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 
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Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027248-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027248-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:16:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA CPF/CNPJ Nº 070.057.761-00 

CDA'S Nº 2015 / 1176993 2016 / 1258533 2017 / 1511437 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.229,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023633-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE MARIA ANTUNES DA SILVA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023633-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GRACE MARIA ANTUNES DA SILVA CUNHA CPF/CNPJ Nº 468.560.301-00 

CDA'S Nº 2015 / 1109254 2016 / 1404218 2017 / 1441730 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.764,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009361-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009361-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:22:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.827.987/0001-00 CDA'S Nº 2014 / 1054772 2015 / 1228501 2016 / 

1325918 2017 / 1552217 VALOR DA CAUSA: R$ 56.665,37 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027249-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR PINTO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027249-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:17:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LEONIR PINTO DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 161.728.171-91 CDA'S Nº 2015 / 

1580701 2016 / 1298150 2017 / 1492912 VALOR DA CAUSA: R$ 6.102,64 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023634-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INFORLINE INFORMACOES COMERCIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICAS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023634-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INFORLINE INFORMACOES COMERCIAIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICAS LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 07.389.081/0001-02 

CDA'S Nº 2018 / 1588679 VALOR DA CAUSA: R$ 30.596,83 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009363-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009363-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:23:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILSON PEREIRA PADILHA CPF/CNPJ Nº 03.468.642/0001-08 

CDA'S Nº 2014 / 1050432 2015 / 1225923 2016 / 1320012 2017 / 1522574 

VALOR DA CAUSA: R$ 59.291,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023635-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023635-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.819.188/0001-67 CDA'S Nº 2018 / 1588694 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.168,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009364-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009364-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:23:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIANO DE ARRUDA VARGAS CPF/CNPJ Nº 811.906.621-91 

CDA'S Nº 2014 / 1002402 2015 / 1131432 2016 / 1270973 2017 / 1497985 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.694,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023636-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANECIR DA SILVA BARBOZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023636-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:37 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IVANECIR DA SILVA BARBOZA - ME CPF/CNPJ Nº 03.737.268/0001-07 

CDA'S Nº 2018 / 1588623 VALOR DA CAUSA: R$ 6.398,67 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009365-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO ALDEBARAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009365-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:23:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONDOMINIO EDIFICIO ALDEBARAN CPF/CNPJ Nº 

01.124.729/0001-32 CDA'S Nº 2015 / 1233314 2016 / 1255263 2017 / 

1520345 VALOR DA CAUSA: R$ 38.764,43 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009366-13.2018.8.11.0041
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009366-13.2018.8.11.0041 DATA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 301 de 584



DA DIST. 10/04/2018 16:23:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EVANILDO MARTINS DA FONSECA CPF/CNPJ Nº 325.978.601-59 

CDA'S Nº 2015 / 1175697 2016 / 1289794 2017 / 1466244 VALOR DA 

CAUSA: R$ 40.293,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009367-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009367-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:23:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARLOS DALY DALCOL TREVISAN CPF/CNPJ Nº 

003.208.709-87 CDA'S Nº 1074134 VALOR DA CAUSA: R$ 21.667,27 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009368-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO ALDEBARAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009368-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:23:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONDOMINIO EDIFICIO ALDEBARAN CPF/CNPJ Nº 

01.124.729/0001-32 CDA'S Nº 1082387 VALOR DA CAUSA: R$ 14.967,52 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009369-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO ALDEBARAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009369-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:23:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONDOMINIO EDIFICIO ALDEBARAN CPF/CNPJ Nº 

01.124.729/0001-32 CDA'S Nº 1082386 VALOR DA CAUSA: R$ 18.078,84 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009370-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009370-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:24:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CRISTIANE RABELO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 009.935.501-93 

CDA'S Nº 1054965 VALOR DA CAUSA: R$ 36.149,89 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009372-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009372-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:24:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL CPF/CNPJ Nº 212.688.359-00 

CDA'S Nº 1084068 VALOR DA CAUSA: R$ 15.787,86 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009373-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEMAT CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009373-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:24:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENGEMAT CONSTRUCOES CIVIS LTDA CPF/CNPJ Nº 

15.359.862/0001-82 CDA'S Nº 1047753 VALOR DA CAUSA: R$ 11.380,26 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009374-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPER HADDAD NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009374-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:24:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ESPER HADDAD NETO CPF/CNPJ Nº 104.611.241-49 CDA'S Nº 

1025578 VALOR DA CAUSA: R$ 11.835,47 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009375-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONY PALMA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009375-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:24:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEONY PALMA DE CARVALHO CPF/CNPJ Nº 001.938.281-20 

CDA'S Nº 1059584 VALOR DA CAUSA: R$ 12.126,88 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009376-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONY PALMA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009376-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:24:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEONY PALMA DE CARVALHO CPF/CNPJ Nº 001.938.281-20 

CDA'S Nº 1068286 VALOR DA CAUSA: R$ 12.126,88 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009377-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO MARTINS DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009377-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:25:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EVANILDO MARTINS DA FONSECA CPF/CNPJ Nº 325.978.601-59 

CDA'S Nº 2015 / 1175697 2016 / 1289794 2017 / 1466244 VALOR DA 

CAUSA: R$ 40.293,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009378-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL BUSSIKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009378-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:25:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GENTIL BUSSIKI CPF/CNPJ Nº 001.925.201-30 CDA'S Nº 

1083707 VALOR DA CAUSA: R$ 12.252,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009379-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009379-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:25:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GINCO URBANISMO LTDA CPF/CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 

CDA'S Nº 1053387 VALOR DA CAUSA: R$ 11.423,32 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 
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Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009381-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009381-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:26:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.421.750/0001-98 CDA'S Nº 1026441 VALOR DA CAUSA: R$ 11.172,07 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009382-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009382-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:27:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO ARCANJO RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 067.133.601-06 CDA'S 

Nº 1050954 VALOR DA CAUSA: R$ 71.347,40 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009384-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009384-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:27:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO ARCANJO RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 067.133.601-06 CDA'S 

Nº 1423393 VALOR DA CAUSA: R$ 16.532,20 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009385-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K.L.T - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009385-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:27:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: K.L.T - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

02.944.010/0001-00 CDA'S Nº 1078444 VALOR DA CAUSA: R$ 11.738,23 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009386-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009386-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:27:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.070.443/0001-47 CDA'S Nº 1075222 VALOR DA CAUSA: R$ 12.020,39 
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11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009387-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009387-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:28:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

LTDA CPF/CNPJ Nº 00.357.392/0001-40 CDA'S Nº 2014 / 1083696 2015 / 

1230847 2016 / 1350966 2017 / 1490252 VALOR DA CAUSA: R$ 

46.779,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009388-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONSTANTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009388-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:28:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZULEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CONSTANTINO CPF/CNPJ 

Nº 104.594.481-53 CDA'S Nº 2014 / 1017637 2015 / 1196873 2016 / 

1367350 2017 / 1484233 VALOR DA CAUSA: R$ 14.735,09 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009389-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRAMAR MARIA LISBOA GORAYEB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009389-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:28:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MIRAMAR MARIA LISBOA GORAYEB CPF/CNPJ Nº 

229.864.801-87 CDA'S Nº 2014 / 1023709 2015 / 1135397 2016 / 1370532 

2017 / 1478957 VALOR DA CAUSA: R$ 14.498,05 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 
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Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009390-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009390-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:29:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO CPF/CNPJ Nº 047.938.971-34 

CDA'S Nº 2014 / 1083893 2015 / 1125082 2016 / 1299808 2017 / 1489760 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.030,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009391-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REMI JOSE BARTH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009391-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:29:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REMI JOSE BARTH CPF/CNPJ Nº 449.885.320-20 CDA'S Nº 2015 

/ 1143064 2017 / 1582585 VALOR DA CAUSA: R$ 8.052,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009392-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTINS DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009392-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:29:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RONALDO MARTINS DE AMORIM CPF/CNPJ Nº 429.720.941-15 

CDA'S Nº 2014 / 1053218 2015 / 1226788 2016 / 1318746 2017 / 1536161 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.267,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009393-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA FERREIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009393-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:29:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZELIA FERREIRA PEREIRA CPF/CNPJ Nº 558.511.501-49 CDA'S 

Nº 2014 / 1070448 2015 / 1238632 2016 / 1317467 2017 / 1533849 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.830,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009394-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO ALCANTARA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009394-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:29:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALONSO ALCANTARA DE MOURA CPF/CNPJ Nº 207.188.881-20 

CDA'S Nº 2014 / 1051219 2015 / 1232039 2016 / 1262053 2017 / VALOR 

DA CAUSA: R$ 19.471,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009395-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BALBINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009395-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:29:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARLOS ALBERTO BALBINO CPF/CNPJ Nº 298.058.139-91 

CDA'S Nº 2014 / 1021020 2015 / 1133307 2016 / 1300993 2017 / 1493078 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.887,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009396-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER ECOLIFE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009396-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:29:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CENTER ECOLIFE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 27.830.291/0001-00 

CDA'S Nº 2014 / 1053468 2015 / 1196238 2016 / 1319839 2017 / 1535711 

VALOR DA CAUSA: R$ 21.274,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 319 de 584



Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009397-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA TENIS CLUBE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009397-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:30:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CUIABA TENIS CLUBE CPF/CNPJ Nº 03.787.496/0001-83 CDA'S 

Nº 2014 / 1006276 2015 / 1214884 2016 / 1377384 VALOR DA CAUSA: 

R$ 17.315,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009398-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LEANDRO SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009398-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:30:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DOUGLAS LEANDRO SILVA GONCALVES CPF/CNPJ Nº 

012.404.321-60 CDA'S Nº 2014 / 1083565 2015 / 1222893 2016 / 1320356 

2017 / 1462436 VALOR DA CAUSA: R$ 22.308,56 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 
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ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009399-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO SANT ANA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009399-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:30:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDIO SANT ANA DE AMORIM CPF/CNPJ Nº 001.925.461-04 

CDA'S Nº 2014 / 1030844 2015 / 1235368 2017 / 1479813 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.007,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009400-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009400-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:30:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER CPF/CNPJ Nº 

001.950.061-00 CDA'S Nº 2014 / 1055047 2015 / 1223083 2016 / 1366421 

2017 / 1455618 VALOR DA CAUSA: R$ 19.690,13 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009401-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009401-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:30:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER CPF/CNPJ Nº 

001.950.061-00 CDA'S Nº 2014 / 1042578 2015 / 1146749 2016 / 1297497 

2017 / 1559901 VALOR DA CAUSA: R$ 21.274,62 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009402-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009402-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:31:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA CPF/CNPJ Nº 

098.449.451-00 CDA'S Nº 2014 / 1057054 2015 / 1223334 2016 / 1255498 

2017 / 1451863 VALOR DA CAUSA: R$ 21.413,07 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009403-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:31:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HIDEYO SIMBO CPF/CNPJ Nº 041.790.999-34 CDA'S Nº 1066917 

1213947 1314048 1488024 VALOR DA CAUSA: R$ 22.145,22 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009404-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDEYO SIMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009404-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:31:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HIDEYO SIMBO CPF/CNPJ Nº 041.790.999-34 CDA'S Nº 2014 / 

1066918 2015 / 1213948 2016 / 1284325 2017 / 1477861 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.549,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009405-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009405-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:31:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA CPF/CNPJ Nº 

70.524.145/0001-77 CDA'S Nº 2014 / 1050786 2015 / 1224238 2016 / 

1339658 2017 / 1487480 VALOR DA CAUSA: R$ 19.273,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009406-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009406-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:32:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA CPF/CNPJ Nº 

70.524.145/0001-77 CDA'S Nº 2014 / 1050780 2015 / 1224232 2016 / 

1362758 2017 / 1465780 VALOR DA CAUSA: R$ 19.273,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 
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presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009407-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009407-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:32:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KESIA MARTINS FORTES DOS REIS CPF/CNPJ Nº 

655.407.431-72 CDA'S Nº 2014 / 1048721 2015 / 1134607 2017 / 1460157 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.668,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009409-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KOZO HAKOZAKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009409-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:32:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KOZO HAKOZAKI CPF/CNPJ Nº 068.641.711-91 CDA'S Nº 2014 / 

1019999 2015 / 1133524 2016 / 1300458 2017 / 1467081 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.071,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009410-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER ECOLIFE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009410-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:33:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CENTER ECOLIFE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 27.830.291/0001-00 

CDA'S Nº 2014 / 0995293 VALOR DA CAUSA: R$ 3.581,22 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009411-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009411-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:33:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.017.544/0001-33 CDA'S Nº 2014 / 1063304 2015 / 1220977 2016 / 

1305879 2017 / 1529121 VALOR DA CAUSA: R$ 11.457,12 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 328 de 584



EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009412-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009412-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:37:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NILTON DE BRITO CPF/CNPJ Nº 140.470.121-49 CDA'S Nº 2014 / 

1051192 VALOR DA CAUSA: R$ 3.542,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009413-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO NOGUEIRA PORTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009413-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:37:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROGERIO NOGUEIRA PORTO CPF/CNPJ Nº 523.886.971-15 

CDA'S Nº 2014 / 1055053 2015 / 1223087 2016 / 1288974 2017 / 1561191 

VALOR DA CAUSA: R$ 26.577,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 329 de 584



da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009414-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATENOR PEDRO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009414-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:37:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ATENOR PEDRO DE SOUSA CPF/CNPJ Nº 344.414.411-34 CDA'S 

Nº 2014 / 1006521 2015 / 1133400 2016 / 1300349 2017 / 1577837 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.270,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009415-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA DUQUE DE CAXIAS 05 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009415-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:37:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA DUQUE DE 

CAXIAS 05 CPF/CNPJ Nº 03.927.076/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1067753 

2015 / 1226335 2016 / 1286391 2017 / 1461536 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.455,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009416-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA LUCIA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009416-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:38:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DALVA LUCIA SILVA DUARTE CPF/CNPJ Nº 081.047.781-53 

CDA'S Nº 2015 / 1133937 VALOR DA CAUSA: R$ 3.671,98 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009417-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009417-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:38:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANE MARIA PIRES CPF/CNPJ Nº 208.573.301-87 CDA'S Nº 

2014 / 1046587 2015 / 1131434 2016 / 1365141 2017 / 1512149 VALOR 

DA CAUSA: R$ 14.656,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009418-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009418-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:38:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 

065.884.761-91 CDA'S Nº 2014 / 1083601 2015 / 1231302 2016 / 1345541 

2017 / 1485153 VALOR DA CAUSA: R$ 14.299,81 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009419-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009419-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:38:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2014 / 1051125 2015 / 1219133 2016 / 

1303436 2017 / 1571927 VALOR DA CAUSA: R$ 12.107,14 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 
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devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009420-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009420-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:39:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA CPF/CNPJ Nº 

065.499.751-90 CDA'S Nº 2014 / 1021790 2015 / 1235601 2016 / 1329111 

2017 / 1458812 VALOR DA CAUSA: R$ 13.139,56 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009421-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA PEDROSO GALVAO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009421-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:39:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TEREZA PEDROSO GALVAO CPF/CNPJ Nº 286.671.582-91 

CDA'S Nº 2014 / 1051238 2015 / 1232509 2016 / 1329110 2017 / 1534745 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.471,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009422-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FIGUEIREDO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009422-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:39:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILSON FIGUEIREDO CORREA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

588.162.328-20 CDA'S Nº 2014 / 1057047 2015 / 1223328 2016 / 1294911 

2017 / 1579805 VALOR DA CAUSA: R$ 13.665,36 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 
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submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009423-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL BUSSIKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009423-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:39:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GENTIL BUSSIKI CPF/CNPJ Nº 001.925.201-30 CDA'S Nº 2014 / 

1065747 2015 / 1212032 2016 / 1313454 2017 / 1533858 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.420,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009424-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELVECIO CUNHA COSTA GAROFALO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009424-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:40:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HELVECIO CUNHA COSTA GAROFALO CPF/CNPJ Nº 
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304.428.261-68 CDA'S Nº 2014 / 1014437 2015 / 1177029 2016 / 1295473 

2017 / 1576847 VALOR DA CAUSA: R$ 12.254,47 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009425-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:40:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº VALOR DA CAUSA: R$ 9.620,01 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 
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disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009427-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009427-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:41:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2014 / 1021044 2015 / 

1132190 2016 / 1296239 VALOR DA CAUSA: R$ 10.015,11 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009428-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009428-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:42:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A CPF/CNPJ Nº 

10.562.611/0001-87 CDA'S Nº 2014 / 1061264 2015 / 1220471 2016 / 

1285202 2017 / 1521436 VALOR DA CAUSA: R$ 14.936,83 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 
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caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009429-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009429-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:42:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A CPF/CNPJ Nº 

10.562.611/0001-87 CDA'S Nº 2014 / 1076733 2015 / 1211916 2016 / 

1348405 2017 / 1517389 VALOR DA CAUSA: R$ 15.006,96 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009430-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009430-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:43:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A CPF/CNPJ Nº 

10.562.611/0001-87 CDA'S Nº 2014 / 1061265 2015 / 1220472 2016 / 

1326622 2017 / 1521437 VALOR DA CAUSA: R$ 9.900,88 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009431-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR ACOSTA CARVALHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009431-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:43:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVANIR ACOSTA CARVALHO - ME CPF/CNPJ Nº 

01.899.455/0001-53 CDA'S Nº 2014 / 1027056 2016 / 1327321 2017 / 

1575786 VALOR DA CAUSA: R$ 5.953,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 
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dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009432-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009432-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:43:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR CPF/CNPJ Nº 

121.503.298-67 CDA'S Nº 2014 / 1032406 2017 / 1471642 2014 / 1032406 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.196,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009434-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009434-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:43:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LAERTE SANTANA CPF/CNPJ Nº 210.728.099-15 CDA'S Nº 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.916,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009436-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009436-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:44:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

83.745.133/0002-03 CDA'S Nº 2014 / 1032729 2015 / 1172076 2016 / 

1368309 2017 / 1490893 VALOR DA CAUSA: R$ 10.969,74 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 
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DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027179-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALY PEREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027179-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAGALY PEREIRA GOMES CPF/CNPJ Nº 002.571.328-05 CDA'S 

Nº 2015 / 1224894 2016 / 1280603 2017 / 1452456 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.638,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027180-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO BAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027180-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE RONALDO BAIA CPF/CNPJ Nº 275.155.911-53 CDA'S Nº 

1553547 2015 / 1145880 2016 / 1373508 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 

5.542,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027182-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027182-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:08:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 329.125.951-34 CDA'S Nº 

2015 / 1222334 2016 / 1330028 2017 / 1456471 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.616,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027183-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MATTOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027183-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:08:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCIO MATTOSO CPF/CNPJ Nº 594.497.487-72 CDA'S Nº 2015 

/ 1132667 2016 / 1276871 VALOR DA CAUSA: R$ 5.681,14 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1027185-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027185-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:08:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARISA CAMARGO PUPIN CPF/CNPJ Nº 836.382.701-06 CDA'S 

Nº 2015 / 1215659 2017 / 1553305 VALOR DA CAUSA: R$ 5.001,99 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027186-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIR FERNANDES MIGUEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027186-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:08:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WALDEMIR FERNANDES MIGUEL CPF/CNPJ Nº 734.635.408-78 

CDA'S Nº 1542431 2015 / 1228174 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 

3.343,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027187-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027187-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:08:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 012.003.311-92 

CDA'S Nº 2015 / 1137092 VALOR DA CAUSA: R$ 2.304,27 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027188-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027188-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:08:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR CPF/CNPJ Nº 939.017.801-06 

CDA'S Nº 2015 / 1141899 VALOR DA CAUSA: R$ 4.419,23 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027189-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027189-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:08:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAFAEL AUGUSTO BRANDAO CPF/CNPJ Nº 003.891.061-60 

CDA'S Nº 2015 / 1146139 VALOR DA CAUSA: R$ 2.753,65 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 348 de 584



meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027191-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDCLEI JOSE IZAIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027191-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:09:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SIDCLEI JOSE IZAIAS CPF/CNPJ Nº 424.554.991-20 CDA'S Nº 2015 / 

1144510 2016 / 1255927 2017 / 1551874 VALOR DA CAUSA: R$ 9.475,32 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027192-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027192-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:09:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA CPF/CNPJ Nº 

544.432.701-59 CDA'S Nº 2015 / 1156774 2016 / 1260430 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.183,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 
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LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027193-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027193-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:09:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SIDNEY MARQUES CPF/CNPJ Nº 888.391.338-87 CDA'S Nº 2014 / 

1039045 2015 / 1132515 2016 / 1339823 2017 / 1474825 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.829,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027194-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER ARRUDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027194-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:09:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROGER ARRUDA DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 158.178.378-70 

CDA'S Nº 2015 / 1146134 2017 / 1478745 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.099,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027195-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027195-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:09:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SILVIO MARQUES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 305.922.088-34 CDA'S Nº 2015 

/ 1126402 2016 / 1282973 2017 / 1479029 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.844,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 
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15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027196-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPI SISTEMAS E PROJETOS EM INFORMATICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027196-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:09:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SPI SISTEMAS E PROJETOS EM INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

02.596.735/0001-55 CDA'S Nº 2015 / 1135695 2016 / 1262551 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.709,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 352 de 584



quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027197-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027197-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:10:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 1529080 2015 / 1221765 2016 / 1369227 

2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 5.054,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027199-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027199-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:10:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TANIA MARIA CINTRA CARVALHO CPF/CNPJ Nº 172.585.961-00 CDA'S 

Nº 2015 / 1169817 2017 / 1452425 VALOR DA CAUSA: R$ 7.592,03 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 353 de 584



ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027200-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027200-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:10:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EMILIANO DIAS DA SILVA CPF/CNPJ Nº 021.777.571-34 CDA'S 

Nº 1263691 2015 / 1158767 2016 / VALOR DA CAUSA: R$ 3.980,88 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027201-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER ARRUDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027201-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:10:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROGER ARRUDA DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 158.178.378-70 

CDA'S Nº 2015 / 1120770 VALOR DA CAUSA: R$ 2.733,18 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027202-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027202-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:10:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA CPF/CNPJ Nº 474.054.221-87 

CDA'S Nº 2015 / 1226984 2016 / 1350592 2017 / 1546944 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.744,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027204-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES THOME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027204-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:10:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROGERIO BORGES THOME CPF/CNPJ Nº 892.331.151-00 CDA'S 

Nº 2015 / 1146131 2016 / 1372837 VALOR DA CAUSA: R$ 3.202,19 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027206-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO ORMONDE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027206-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:10:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PEDRO PAULO ORMONDE DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 

102.808.547-81 CDA'S Nº 2015 / 1185126 2016 / 1338280 2017 / 1531124 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.127,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027207-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027207-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:11:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA CPF/CNPJ Nº 474.054.221-87 

CDA'S Nº 2015 / 1226983 2016 / 1290729 2017 / 1496316 VALOR DA 

CAUSA: R$ 23.451,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027208-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PENARIOL SAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027208-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:11:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RENATA PENARIOL SAVES CPF/CNPJ Nº 545.142.901-49 CDA'S 

Nº 1512155 2015 / 1131471 2016 / 1263077 2017 / VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.714,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027209-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROLDAO NERES GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027209-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:11:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 
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EXECDO: ROLDAO NERES GUIMARAES CPF/CNPJ Nº 107.641.941-00 

CDA'S Nº 2015 / 1123173 2016 / 1345471 2017 / 1462593 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.728,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027211-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027211-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:11:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RUBIMAR BARRETO SILVEIRA CPF/CNPJ Nº 207.276.070-49 

CDA'S Nº 2015 / 1123450 2017 / 1544708 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.230,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027212-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027212-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:11:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: THALLES DE SOUZA RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 215.564.898-70 

CDA'S Nº 2015 / 1233442 2016 / 1293165 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.407,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027213-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE KRINDGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027213-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:11:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDRE KRINDGES CPF/CNPJ Nº 834.875.571-34 CDA'S Nº 2015 

/ 1145158 2016 / 1291642 2017 / 1476902 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.851,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 
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que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027214-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO CESAR ARRUDA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027214-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:11:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TULIO CESAR ARRUDA BARROS CPF/CNPJ Nº 110.226.801-10 

CDA'S Nº 2015 / 1182895 2016 / 1374498 2017 / 1503248 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.691,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027215-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAZOTRI CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027215-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:11:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TRAZOTRI CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.923.957/0001-14 CDA'S Nº 2015 / 1237956 2016 / 

1328367 2017 / 1574268 VALOR DA CAUSA: R$ 10.748,70 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027216-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027216-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:12:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO MARQUES DO CARMO CPF/CNPJ Nº 374.598.996-15 

CDA'S Nº 2015 / 1119050 2016 / 1342692 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.077,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 
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sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027217-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027217-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:12:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WESLEY ANTUNES GONCALVES CPF/CNPJ Nº 570.253.471-91 

CDA'S Nº 2015 / 1177593 2016 / 1300739 2017 / 1507656 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.382,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027219-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027219-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:12:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLOVIS DE MELLO CPF/CNPJ Nº 068.753.191-87 CDA'S Nº 2015 

/ 1131403 2016 / 1362877 2017 / 1532868 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.842,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027226-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COR JESUS FERNANDES FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027226-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:13:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COR JESUS FERNANDES FONTES CPF/CNPJ Nº 199.869.476-34 

CDA'S Nº 2015 / 1175656 2017 / 1523368 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.953,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009437-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009437-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:44:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

83.745.133/0002-03 CDA'S Nº 2014 / 1032728 2015 / 1172075 2016 / 

1337832 2017 / 1529305 VALOR DA CAUSA: R$ 10.984,97 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009438-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CIDADE DE CUIABA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009438-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:45:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RADIO CIDADE DE CUIABA LTDA CPF/CNPJ Nº 

00.169.698/0001-73 CDA'S Nº 2014 / 1049766 2015 / 1176245 2016 / 

1355166 2017 / 1526941 VALOR DA CAUSA: R$ 15.055,37 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009439-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE JOSE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009439-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:45:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROSE JOSE DE LIMA CPF/CNPJ Nº 109.500.011-04 CDA'S Nº 

2014 / 1014347 2015 / 1179852 2016 / 1348984 2017 / 1519604 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.540,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009440-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAILDE CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009440-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:45:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DEVAILDE CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 415.290.901-30 

CDA'S Nº 2014 / 1073061 2015 / 1224719 2016 / 1357760 2017 / 1485203 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.543,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009441-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR BORCHARTT RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009441-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:45:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDEMAR BORCHARTT RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 534.112.000-06 

CDA'S Nº 2014 / 1064749 VALOR DA CAUSA: R$ 3.166,37 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009442-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009442-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:45:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 03.536.158/0001-79 CDA'S Nº 2015 / 1207792 

2016 / 1271518 2017 / 1502546 VALOR DA CAUSA: R$ 8.604,18 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 
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on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009443-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA MARIA MENNA BARRETO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009443-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:46:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HILDA MARIA MENNA BARRETO DE BARROS CPF/CNPJ Nº 

011.187.387-80 CDA'S Nº 2014 / 1081955 2015 / 1221927 2016 / 1376142 

2017 / 1510883 VALOR DA CAUSA: R$ 10.295,90 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009444-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009444-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:47:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

CPF/CNPJ Nº 60.833.910/0059-01 CDA'S Nº 2014 / 1034453 2015 / 

1177609 2016 / 1261868 2017 / 1528832 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.503,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009445-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA MARIA BORGES FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009445-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:47:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVANA MARIA BORGES FERRAZ CPF/CNPJ Nº 567.881.341-20 

CDA'S Nº 2014 / 1081983 2015 / 1233701 2016 / 1359231 2017 / 1466351 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.093,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009446-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA MARIA BORGES FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009446-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:47:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVANA MARIA BORGES FERRAZ CPF/CNPJ Nº 567.881.341-20 

CDA'S Nº 2014 / 1081982 2015 / 1233700 2016 / 1347108 2017 / 1539795 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.093,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009447-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009447-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:47:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA ALICE CURVO CPF/CNPJ Nº 229.513.851-53 CDA'S Nº 

2014 / 1070338 2015 / 1219702 2016 / 1266722 2017 / 1565924 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.296,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 
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para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009448-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA AMARAL DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009448-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:48:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SABRINA AMARAL DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 898.547.721-87 

CDA'S Nº 2014 / 1049595 2015 / 1179083 2016 / 1356524 2017 / 1577213 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.136,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009449-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANIBAL MOTTA TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009449-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:48:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE ANIBAL MOTTA TORRES CPF/CNPJ Nº 079.358.701-87 

CDA'S Nº 2014 / 1063981 2015 / 1238485 2016 / 1284167 2017 / 1517420 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.755,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009450-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENISE APARECIDA DE FIGUEIREDO MORINIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009450-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:48:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LENISE APARECIDA DE FIGUEIREDO MORINIGO CPF/CNPJ Nº 

346.122.111-20 CDA'S Nº 2014 / 1037359 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.354,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 
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pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009451-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYRA QUEIROZ MAX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009451-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:48:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NAYRA QUEIROZ MAX CPF/CNPJ Nº 011.625.111-50 CDA'S Nº 

2014 / 0998092 2015 / 1121753 2016 / 1293148 2017 / 1562087 VALOR 

DA CAUSA: R$ 16.361,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009452-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009452-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:48:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CPF/CNPJ Nº 

14.922.512/0001-10 CDA'S Nº 2014 / 1069332 2015 / 1200860 2016 / 

1281256 2017 / 1548868 VALOR DA CAUSA: R$ 15.077,16 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009453-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009453-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:49:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROGERIO BARAO CPF/CNPJ Nº 233.109.449-72 CDA'S Nº 2015 / 

1207228 VALOR DA CAUSA: R$ 13.069,42 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 
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depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009454-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELINA SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009454-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:49:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROSELINA SANTOS DA COSTA CPF/CNPJ Nº 545.429.791-72 

CDA'S Nº 2014 / 1053289 2015 / 1213861 2016 / 1292572 / 2017 1533472 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.876,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011331-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE DOS ANJOS FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1011331-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/04/2018 13:01:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARLETE DOS ANJOS FRANCA CPF/CNPJ Nº 847.939.451-04 

CDA'S Nº 2016 / 1321892 2017 / 1478952 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.300,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011332-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1011332-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/04/2018 13:01:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO CPF/CNPJ Nº 

065.092.231-04 CDA'S Nº 2015 / 1157899 2016 / 1365060 2017 / 1491893 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.079,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011395-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1011395-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/04/2018 13:17:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CELSO CARLOS PEREIRA CPF/CNPJ Nº 345.152.161-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1167429 2016 / 1320798 2017 / 1546162 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.862,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011396-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1011396-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/04/2018 13:18:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

14.983.175/0001-70 CDA'S Nº 2015 / 1208336 2016 / 1294122 2017 / 

1483023 VALOR DA CAUSA: R$ 5.536,18 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011398-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G C FERNANDES - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1011398-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/04/2018 13:18:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: G C FERNANDES - EPP CPF/CNPJ Nº 04.911.873/0001-07 CDA'S 

Nº 2015 / 1218962 2016 / 1327057 2017 / 1481954 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.808,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 379 de 584



VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011409-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE APARECIDA CINTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1011409-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/04/2018 13:20:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARGARETE APARECIDA CINTRA CPF/CNPJ Nº 299.431.161-53 

CDA'S Nº 2015 / 1155425 2017 / 1557277 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.415,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011417-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YLDECIR DE MORAIS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1011417-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 27/04/2018 13:22:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: YLDECIR DE MORAIS DIAS CPF/CNPJ Nº 171.842.231-87 CDA'S 

Nº 2015 / 1144126 2016 / 1287028 VALOR DA CAUSA: R$ 4.727,43 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014783-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3C SERVICOS POSTAISLTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014783-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3C SERVICOS POSTAISLTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

26.538.553/0001-96 CDA'S Nº 1586309 1116373 1404226 1424029 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.946,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014784-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVANT VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014784-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AVANT VEICULOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 70.491.584/0001-20 

CDA'S Nº 2015 / 1200184 2016 / 1328736 2017 / 1534777 VALOR DA 

CAUSA: R$ 37.409,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014786-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE E ASSESSORIA JR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014786-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DESPACHANTE E ASSESSORIA JR LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.335.647/0001-53 CDA'S Nº 2016 / 1381778 2017 / 1449984 2017 / 

1586322 VALOR DA CAUSA: R$ 12.057,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 
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mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014790-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014790-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.012.571/0001-09 CDA'S Nº 2015 / 1101726 2016 / 1401300 2017 / 

1447328 2017 / 1586319 VALOR DA CAUSA: R$ 16.873,60 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014792-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES FRANCO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014792-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GONCALVES FRANCO & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

70.426.671/0001-02 CDA'S Nº 1586310 1111181 1113733 1406476 

1430902 VALOR DA CAUSA: R$ 5.160,11 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014793-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014793-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

12.676.823/0001-10 CDA'S Nº 1586329 1446344 1380771 1097470 

VALOR DA CAUSA: R$ 80.901,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 
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execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014794-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUACIONAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014794-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EQUACIONAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 04.280.977/0001-60 CDA'S Nº 2018 / 1588054 VALOR DA 

CAUSA: R$ 62.213,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014795-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014795-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.826.018/0001-63 CDA'S Nº 1224669 1582163 1565322 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.098,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014796-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES DA SILVA 35333618100 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014796-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:06:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA 35333618100 CPF/CNPJ Nº 

12.288.587/0001-65 CDA'S Nº 2015 / 1102178 2016 / 1381774 2017 / 

1586320 VALOR DA CAUSA: R$ 5.521,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 
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III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014798-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014798-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:06:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

09.613.277/0001-64 CDA'S Nº 1413780 1416271 1416286 1416275 

1416274 1416289 1416273 1416278 VALOR DA CAUSA: R$ 946.673,16 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014800-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014800-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:06:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RECAZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

36.877.686/0001-40 CDA'S Nº 2015 / 1102425 2016 / 1408348 2017 / 

1440208 2017 / 1586356 2018 / 1587664 VALOR DA CAUSA: R$ 5.711,27 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014801-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD SAT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014801-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:06:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WORLD SAT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 02.690.446/0001-10 CDA'S Nº 2015 / 1102811 2016 / 

1399754 2017 / 1431410 2017 / 1586351 VALOR DA CAUSA: R$ 3.735,21 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025399-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025399-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:52:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226817 2017 / 1565337 2017 / 

1582153 VALOR DA CAUSA: R$ 17.537,27 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025400-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DIAS DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025400-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:52:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FRANCISCA DIAS DE AMORIM CPF/CNPJ Nº 103.634.911-04 CDA'S Nº 

2016 / 1358101 2017 / 1575057 2017 / 1581318 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.534,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020972-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A . M DA SILVA LAVA JATO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020972-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A 

. M DA SILVA LAVA JATO - ME CPF/CNPJ Nº 08.055.916/0001-50 CDA'S 

Nº 1588137 VALOR DA CAUSA: R$ 8.194,38 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025401-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA XAVIER DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025401-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:52:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FRANCISCA XAVIER DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ Nº 654.917.181-49 

CDA'S Nº 2014 / 1015659 2015 / 1124617 2016 / 1325461 2017 / 1574404 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.780,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020973-23.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 391 de 584



Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020973-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MATOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 09.312.095/0001-53 CDA'S Nº 2018 / 1588255 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.642,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025402-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VARGAS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025402-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:52:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FRANCISCO VARGAS NETO CPF/CNPJ Nº 054.793.041-00 CDA'S Nº 2015 

/ 1120055 2016 / 1275750 2017 / 1492447 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.669,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020974-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020974-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

11.255.691/0001-90 CDA'S Nº 2018 / 1588461 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.277,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025403-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:53:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ADAO EDSON DIAS FERREIRA CPF/CNPJ Nº 099.469.181-53 CDA'S Nº 

2015 / 1138114 2016 / 1274440 2017 / 1485644 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.948,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020976-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: J. 

E. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.349.932/0001-60 CDA'S Nº 2018 / 1588432 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.390,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025404-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:53:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANSELMO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 194.788.418-23 CDA'S 

Nº 2015 / 1118199 2016 / 1378101 2017 / 1509644 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.190,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020977-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORD & NORD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020977-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NORD & NORD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 75.558.924/0001-07 CDA'S Nº 2018 / 1588377 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.861,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 
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cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025405-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025405-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:53:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 137.767.381-20 CDA'S 

Nº 2015 / 1204559 2016 / 1334786 2017 / 1508042 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.905,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020957-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIEN CAPOROSSI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020957-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FABIEN CAPOROSSI - ME CPF/CNPJ Nº 18.125.080/0001-77 CDA'S Nº 

2018 / 1588478 2018 / 1588479 VALOR DA CAUSA: R$ 3.735,05 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025406-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025406-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:53:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIO LUIZ CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 230.058.151-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1160516 2016 / 1283183 2017 / 1507814 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.363,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020958-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020958-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ 

Nº 05.622.183/0001-09 CDA'S Nº 2015 / 1141545 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.446,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 398 de 584



enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025407-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIA DE MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025407-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:53:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIO MARIA DE MESQUITA CPF/CNPJ Nº 007.334.401-00 CDA'S Nº 

2015 / 1184489 2016 / 1259304 VALOR DA CAUSA: R$ 10.147,79 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020959-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MOREIRA DA CUNHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020959-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:37 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TIAGO MOREIRA DA CUNHA - ME CPF/CNPJ Nº 14.149.354/0001-07 CDA'S 

Nº 2018 / 1588476 2018 / 1588477 VALOR DA CAUSA: R$ 4.035,53 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025408-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025408-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:53:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 352.746.381-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1123287 2016 / 1268911 2017 / 1516263 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.870,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020961-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEGRA REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020961-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALLEGRA REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

05.492.333/0001-07 CDA'S Nº 2017 / 1444808 2018 / 1587536 2018 / 

1588290 VALOR DA CAUSA: R$ 8.154,15 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025409-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PAES BARRETO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025409-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:53:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ARY PAES BARRETO FILHO CPF/CNPJ Nº 345.920.241-68 CDA'S Nº 2015 

/ 1212703 2016 / 1334729 2017 / 1563845 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.418,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027134-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DE ALVARENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027134-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GILMAR FERREIRA DE ALVARENGA CPF/CNPJ Nº 

453.585.241-34 CDA'S Nº 2015 / 1226999 2017 / 1461526 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.257,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025410-10.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATHAYDE PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025410-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:54:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ATHAYDE PEDROSO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 027.841.651-91 CDA'S Nº 

2015 / 1129610 2016 / 1266687 2017 / 1499779 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.894,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027135-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENTEL PLUS MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027135-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

KENTEL PLUS MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.920.889/0001-74 CDA'S Nº 2018 / 1589642 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.977,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025411-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:54:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 021.817.541-87 

CDA'S Nº 2015 / 1134331 2016 / 1360730 2017 / 1479571 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.986,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027136-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAXIMO SEGURANCA ELETRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 08.464.965/0001-47 CDA'S Nº 2018 / 1589622 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.817,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025416-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:54:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CLOVIS BENEDITO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 061.826.661-53 CDA'S Nº 

2015 / 1141336 2016 / 1358673 2017 / 1532675 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.312,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025417-02.2018.8.11.0041
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025417-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:55:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CX CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ Nº 10.745.793/0001-21 CDA'S Nº 

2015 / 1216734 VALOR DA CAUSA: R$ 2.909,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027145-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027145-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 

05.673.433/0001-21 CDA'S Nº 2018 / 1589639 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.497,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 
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cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025418-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAISY APARECIDA TESSARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025418-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:55:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DAISY APARECIDA TESSARO CPF/CNPJ Nº 709.762.528-72 CDA'S Nº 

2015 / 1192230 2016 / 1358381 2017 / 1551733 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.970,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027146-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027146-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

00.208.311/0001-40 CDA'S Nº 2018 / 1589626 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.433,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027147-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027147-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219114 2016 / 1311396 2017 / 

1545740 VALOR DA CAUSA: R$ 6.212,98 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 
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termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027148-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE SOUSA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027148-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JEFERSON DE SOUSA FREITAS CPF/CNPJ Nº 545.472.961-20 

CDA'S Nº 2015 / 1172923 2016 / 1318744 2017 / 1545937 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.927,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027149-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027149-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 161.900.091-15 

CDA'S Nº 2015 / 1233751 2016 / 1371032 2017 / 1466328 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.474,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027150-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027150-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: C. 

B. DE ARAUJO - ME CPF/CNPJ Nº 10.973.539/0001-80 CDA'S Nº 2018 / 

1589643 VALOR DA CAUSA: R$ 44.140,15 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 
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aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027151-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027151-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCIO PEREZ MARTINS CPF/CNPJ Nº 588.918.549-72 CDA'S Nº 2015 / 

1123874 2016 / 1377212 VALOR DA CAUSA: R$ 3.947,42 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027152-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIA DOS SANTOS LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027152-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JUCINEIA DOS SANTOS LARA CPF/CNPJ Nº 632.415.601-04 

CDA'S Nº 2015 / 1131236 2016 / 1282983 2017 / 1549497 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.663,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027153-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027153-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BEATRIZ DE ARAUJO COSTA CPF/CNPJ Nº 768.240.557-00 

CDA'S Nº 2015 / 1217756 2016 / 1347565 2017 / 1522477 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.627,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027154-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GOMES BEZERRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027154-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITO GOMES BEZERRA FILHO CPF/CNPJ Nº 

320.333.461-53 CDA'S Nº 2015 / 1129048 2016 / 1295243 2017 / 1508709 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.842,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027155-25.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027155-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KLEBER RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 337.664.281-87 CDA'S Nº 2015 / 

1122623 2017 / 1472666 VALOR DA CAUSA: R$ 3.894,51 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027156-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027156-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 997.450.891-68 

CDA'S Nº 2015 / 1215658 2017 / 1451423 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.001,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027157-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE ALMEIDA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027157-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIENE ALMEIDA DA CUNHA CPF/CNPJ Nº 393.752.341-34 

CDA'S Nº 2015 / 1127860 2016 / 1255015 2017 / 1490826 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.860,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027158-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027158-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 997.450.891-68 

CDA'S Nº 2015 / 1215660 VALOR DA CAUSA: R$ 2.702,71 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027159-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SATOSHI KUROYANAGI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027159-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SATOSHI KUROYANAGI CPF/CNPJ Nº 138.665.759-04 CDA'S Nº 

2015 / 1129607 2016 / 1277455 2017 / 1497466 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.499,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027160-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027160-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FABIO ALVES CORREA CPF/CNPJ Nº 508.699.491-87 CDA'S Nº 

2015 / 1199653 2016 / 1329718 2017 / 1505005 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.631,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027161-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE PAULA DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027161-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO CPF/CNPJ Nº 274.987.861-68 

CDA'S Nº 2015 / 1222042 2016 / 1335233 2017 / 1482990 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.799,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027162-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027162-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:05:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ CPF/CNPJ Nº 406.539.431-72 

CDA'S Nº 1466319 2015 / 1233435 2016 / 1328277 2017 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.719,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027163-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GALDINO NEVES DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027163-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GALDINO NEVES DE SANTANA CPF/CNPJ Nº 513.442.201-00 

CDA'S Nº 2015 / 1206048 2016 / 1313407 2017 / 1542477 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.804,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027164-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027164-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCIO PEREZ MARTINS CPF/CNPJ Nº 588.918.549-72 CDA'S Nº 2015 / 

1123874 2016 / 1377212 VALOR DA CAUSA: R$ 3.947,42 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027165-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CARLAN FREITAS FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027165-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GILMAR CARLAN FREITAS FLORES CPF/CNPJ Nº 

189.231.000-72 CDA'S Nº 2015 / 1136228 2016 / 1262135 2017 / 1508342 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.855,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027166-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027166-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA CPF/CNPJ 

Nº 60.942.638/0001-73 CDA'S Nº 1512153 2015 / 1131448 2016 / 

1292427 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 5.721,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027167-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN SOLANGE WENCESLAU DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027167-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HELEN SOLANGE WENCESLAU DE CARVALHO CPF/CNPJ Nº 

161.749.171-34 CDA'S Nº 2015 / 1224164 2016 / 1285302 2017 / 1531128 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.834,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027168-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MIGUELINA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027168-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:37 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARLENE MIGUELINA DE MOURA CPF/CNPJ Nº 952.709.811-49 CDA'S Nº 

2015 / 1133446 2016 / 1301915 2017 / 1522693 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.965,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027169-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027169-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA CPF/CNPJ Nº 425.606.322-68 

CDA'S Nº 2015 / 1175503 2016 / 1333747 2017 / 1564440 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.408,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027170-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA GONCALVES PINHEIRO PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027170-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANA GONCALVES PINHEIRO PIMENTA CPF/CNPJ Nº 

429.699.481-68 CDA'S Nº 2015 / 1128266 2016 / 1366358 2017 / 1509019 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.231,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027171-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY DA SILVA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027171-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:06:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RONY DA SILVA SILVEIRA CPF/CNPJ Nº 910.653.721-91 CDA'S Nº 2015 / 

1173625 2016 / 1325841 2017 / 1515614 VALOR DA CAUSA: R$ 5.945,37 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025412-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025412-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:54:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO CPF/CNPJ Nº 185.772.021-00 

CDA'S Nº 2015 / 1134394 2016 / 1291599 2017 / 1564224 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.279,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027138-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SCHMIDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027138-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUSTAVO SCHMIDT CPF/CNPJ Nº 021.719.531-87 CDA'S Nº 

2015 / 1131047 2016 / 1315864 2017 / 1510195 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.965,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025413-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOHNSEN DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025413-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:54:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BRUNO JOHNSEN DA COSTA CPF/CNPJ Nº 007.534.291-01 CDA'S Nº 

2015 / 1194290 2016 / 1313366 2017 / 1551702 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.324,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027139-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027139-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 
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MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP CPF/CNPJ Nº 26.810.739/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1589591 VALOR 

DA CAUSA: R$ 32.263,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027140-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HANNA LEVY LOPES COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027140-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HANNA LEVY LOPES COELHO CPF/CNPJ Nº 326.770.348-40 

CDA'S Nº 2015 / 1145855 2016 / 1357265 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.379,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025414-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALISMAR DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025414-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:54:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CALISMAR DE OLIVEIRA PINTO CPF/CNPJ Nº 082.099.101-59 CDA'S Nº 

2015 / 1227617 2016 / 1291565 2017 / 1480272 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.675,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027141-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NHANDU PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027141-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NHANDU PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.954.931/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1589624 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.139,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 
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que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025415-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VIEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025415-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:54:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CAROLINA VIEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ Nº 352.247.748-02 CDA'S Nº 

2015 / 1202326 2016 / 1359779 2017 / 1456411 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.896,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027143-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027143-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL CPF/CNPJ Nº 

00.486.811/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1128522 2016 / 1295949 2017 / 

1564147 VALOR DA CAUSA: R$ 6.349,04 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027144-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO MAMORE DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027144-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:04:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IRIO MAMORE DE ABREU CPF/CNPJ Nº 068.357.241-53 CDA'S Nº 

2015 / 1160520 2016 / 1272003 VALOR DA CAUSA: R$ 4.181,21 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027172-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANATORIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027172-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE ANATORIO DA SILVA NETO CPF/CNPJ Nº 535.682.571-49 

CDA'S Nº 2015 / 1173698 2016 / 1316901 2017 / 1536620 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.434,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027173-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027173-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO CPF/CNPJ Nº 065.899.011-04 

CDA'S Nº 1238673 2016 / 1369958 2017 / 1504918 2015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.150,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027174-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027174-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ Nº 

69.332.757/0001-89 CDA'S Nº 2015 / 1218768 2016 / 1336374 2017 / 

1579968 VALOR DA CAUSA: R$ 17.781,05 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 
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Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014804-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014804-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:06:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.006.903/0001-05 CDA'S Nº 2016 / 1261508 2017 / 1463766 2017 / 

1580891 VALOR DA CAUSA: R$ 2.208,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027175-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DE CAMPOS LAVAQUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027175-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE HENRIQUE DE CAMPOS LAVAQUI CPF/CNPJ Nº 

015.157.581-92 CDA'S Nº 2015 / 1146133 2016 / 1344089 2017 / 1464588 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.320,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014807-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014807-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:07:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.006.903/0001-05 CDA'S Nº 2015 / 1161213 2016 / 1364255 2017 / 

1515352 VALOR DA CAUSA: R$ 4.483,57 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 
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prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027176-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027176-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

275.518.300-49 CDA'S Nº 1557252 2015 / 1196692 2016 / 1346388 2017 / 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.663,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014808-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A M DERMINIO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014808-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:07:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A M DERMINIO - EPP CPF/CNPJ Nº 02.390.294/0001-30 CDA'S Nº 

2015 / 1105221 2016 / 1387030 2017 / 1433731 2017 / 1586335 2018 / 

1587670 VALOR DA CAUSA: R$ 5.123,42 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027177-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSINETH MAMEDES DE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027177-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUSINETH MAMEDES DE MENDONCA CPF/CNPJ Nº 

632.438.651-15 CDA'S Nº 2015 / 1157143 2016 / 1335720 2017 / 1532035 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.073,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014809-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. DA SILVA VIEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014809-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:07:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: D. G. DA SILVA VIEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 13.005.676/0001-10 

CDA'S Nº 2015 / 1108250 2016 / 1397806 2017 / 1423928 2017 / 1586348 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027178-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027178-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:07:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 021.742.601-82 CDA'S 

Nº 2015 / 1133141 2016 / 1326757 VALOR DA CAUSA: R$ 4.740,53 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014810-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014810-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:07:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELO CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 03.081.795/0001-06 CDA'S Nº 1585941 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.807,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014811-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014811-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:08:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1218085 2016 / 1338057 2017 / 

1518088 VALOR DA CAUSA: R$ 67.064,53 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014812-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014812-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:08:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1233544 2016 / 1326615 2017 / 

1459277 VALOR DA CAUSA: R$ 48.024,49 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 
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anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014813-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS COMERCIO DE MARMORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014813-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:08:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BARROS COMERCIO DE MARMORES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.554.477/0001-06 CDA'S Nº 2015 / 1097484 2016 / 1390469 2017 / 

1446346 2017 / 1586331 VALOR DA CAUSA: R$ 7.411,03 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014814-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014814-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:08:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1230846 2016 / 1344678 2017 / 

1485172 VALOR DA CAUSA: R$ 15.631,30 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014815-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014815-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:08:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1120790 2016 / 1318185 2017 / 

1522079 VALOR DA CAUSA: R$ 11.591,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014816-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014816-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:09:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1199156 2016 / 1358092 2017 / 

1572947 VALOR DA CAUSA: R$ 9.712,60 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014817-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014817-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:09:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1133194 2016 / 1265541 2017 / 

1481251 VALOR DA CAUSA: R$ 9.446,69 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014818-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014818-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:09:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1204623 2016 / 1328127 2017 / 

1452999 VALOR DA CAUSA: R$ 5.951,06 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 
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tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014819-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014819-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:10:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1145901 2016 / 1371472 2017 / 

1546429 VALOR DA CAUSA: R$ 5.784,90 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014820-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014820-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:10:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1171204 2016 / 1306879 2017 / 

1508402 VALOR DA CAUSA: R$ 5.784,89 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014821-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014821-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:11:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1134105 2017 / 1469430 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.286,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014823-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014823-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:11:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº VALOR DA CAUSA: R$ 2.886,13 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014827-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014827-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:13:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1133918 2016 / 1356897 2017 / 

1563298 VALOR DA CAUSA: R$ 2.110,19 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014828-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014828-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:13:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA CPF/CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1216768 2016 / 1373543 2017 / 

1479409 VALOR DA CAUSA: R$ 72.337,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 
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anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014830-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETA TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014830-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:14:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ETA TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.862.646/0001-40 CDA'S Nº 2015 / 1107516 2016 / 1392007 2017 / 

1429398 2017 / 1586357 2018 / 1587488 VALOR DA CAUSA: R$ 6.916,03 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014831-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3A ENGENHARIA E PROJETO AMBIENTAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014831-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:14:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3A ENGENHARIA E PROJETO AMBIENTAL EIRELI - ME CPF/CNPJ 

Nº 09.374.104/0001-30 CDA'S Nº 2017 / 1584493 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.769,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014832-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA TAQUES VIEIRA 96542683100 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014832-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:15:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FABIO DA SILVA TAQUES VIEIRA 96542683100 CPF/CNPJ Nº 

12.765.810/0001-18 CDA'S Nº 2017 / 1421675 2017 / 1432866 2017 / 

1586336 VALOR DA CAUSA: R$ 4.734,17 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 
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juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014834-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEDRO MOVEIS IND. E COM. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014834-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:15:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CEDRO MOVEIS IND. E COM. LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

32.988.347/0001-80 CDA'S Nº 2018 / 1588174 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.909,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014835-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I S COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - 

ME (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014835-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:15:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: I S COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA 

TELEFONIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 09.404.589/0004-00 CDA'S Nº 2015 / 

1097473 2016 / 1381802 2017 / 1446345 2017 / 1586330 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.816,74 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014836-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:15:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IGUALDADE SERVICOS TECNICOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

00.877.929/0001-01 CDA'S Nº 2015 / 1102779 2016 / 1408671 2017 / 

1433520 2017 / 1586317 2018 / 1587690 VALOR DA CAUSA: R$ 

33.151,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014837-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:15:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INOVE COMERCIO E REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

00.683.568/0001-54 CDA'S Nº 2015 / 1109305 2016 / 1399450 2017 / 

1447420 2017 / 1586315 2018 / 1587570 VALOR DA CAUSA: R$ 2.999,83 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014838-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM ASSESSORIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014838-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:16:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMAGEM ASSESSORIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 00.845.596/0001-20 CDA'S Nº 2017 / 1586316 VALOR 

DA CAUSA: R$ 22.688,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014839-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014839-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:16:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J. N. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

00.251.965/0001-57 CDA'S Nº 1586314 1429375 1390730 1099843 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.879,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014840-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI NILO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014840-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:16:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOACI NILO DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 12.265.795/0001-49 

CDA'S Nº 2015 / 1099180 2016 / 1387763 2017 / 1425468 2017 / 1586323 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.120,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014841-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL OSASCO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014841-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:16:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COMERCIAL OSASCO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.726.089/0001-66 CDA'S Nº 2018 / 1588085 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.009,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 
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LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014842-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. ATANAZIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014842-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:16:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: E. C. ATANAZIO - ME CPF/CNPJ Nº 08.873.669/0001-08 CDA'S 

Nº 2018 / 1588199 Assim, com fundamento VALOR DA CAUSA: R$ 

9.741,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014843-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014843-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:17:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

00.337.535/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1588195 VALOR DA CAUSA: R$ 

117.970,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014844-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JRF ASSESSORIA EMPRESARIAL E FLORESTAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014844-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:17:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JRF ASSESSORIA EMPRESARIAL E FLORESTAL LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.969.993/0001-19 CDA'S Nº 2015 / 1095859 2016 / 

1399184 2017 / 1443072 2017 / 1586368 VALOR DA CAUSA: R$ 8.929,85 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014845-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MENACHO CAMPOS 02195564156 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014845-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:17:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDSON MENACHO CAMPOS 02195564156 CPF/CNPJ Nº 

16.796.810/0001-36 CDA'S Nº VALOR DA CAUSA: R$ 8.856,58 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014846-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014846-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:17:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.398.166/0001-82 CDA'S Nº 2017 / 1427019 2017 / 1586324 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.842,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014847-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA VERONA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014847-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:17:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARMORARIA VERONA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.296.787/0001-06 CDA'S Nº 2017 / 1425667 2017 / 1586332 2018 / 

1587695 VALOR DA CAUSA: R$ 16.621,23 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 
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aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014849-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIX SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014849-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:18:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MIX SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.301.210/0001-36 CDA'S Nº 2016 / 1380747 2017 / 1423771 2017 / 

1586321 VALOR DA CAUSA: R$ 6.094,55 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014851-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR MARTINS LAGE & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014851-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:18:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OSCAR MARTINS LAGE & CIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.458.034/0001-03 CDA'S Nº 2015 / 1113304 2016 / 1383984 2017 / 

1423922 2017 / 1586345 2018 / 1587849 VALOR DA CAUSA: R$ 8.715,10 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014852-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAPELARIA UZE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014852-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:18:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAPELARIA UZE LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 26.529.511/0001-99 

CDA'S Nº 2015 / 1107072 2016 / 1404060 2017 / 1445287 2017 / 1585940 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.698,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014853-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALIFICATY PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTOS DE OBRAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014853-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:18:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: QUALIFICATY PRESTACAO DE SERVICOS DE ACABAMENTOS 

DE OBRAS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 14.791.507/0001-15 CDA'S Nº 2017 / 

1439020 2017 / 1586366 VALOR DA CAUSA: R$ 4.603,90 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014854-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R I COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014854-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:18:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: R I COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.345.046/0001-21 CDA'S Nº 2015 / 1106604 2016 / 1405150 2017 / 

1432616 2017 / 1586327 VALOR DA CAUSA: R$ 13.716,43 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014855-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ALVES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014855-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:19:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SILVIO ALVES DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 

24.696.155/0001-72 CDA'S Nº 2017 / 1441897 2017 / 1586358 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.961,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014856-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORNAS & ARAUJO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014856-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:19:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SORNAS & ARAUJO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

14.809.358/0001-74 CDA'S Nº 2015 / 1103791 2016 / 1395561 2017 / 

1442771 2017 / 1586365 VALOR DA CAUSA: R$ 2.114,90 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014857-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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3 F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014857-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:19:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3 F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.092.466/0001-76 CDA'S Nº 2018 / 1588308 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.856,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014858-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A Z DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014858-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:19:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A Z DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 11.819.210/0001-22 CDA'S 

Nº 2017 / 1586274 VALOR DA CAUSA: R$ 14.021,61 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 
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submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014859-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR 65428390115 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014859-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:20:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR 65428390115 CPF/CNPJ 

Nº 12.028.284/0001-03 CDA'S Nº 2017 / 1586273 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.528,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1014860-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CDA'S Nº 2017 / 1586281 VALOR DA CAUSA: R$ 27.932,61 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014861-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:20:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BGN MERCANTIL E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

02.860.160/0020-07 CDA'S Nº 2018 / 1587865 VALOR DA CAUSA: R$ 

26.699,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014862-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:20:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BRACOMP LOGISTICA SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 03.762.512/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1588320 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.301,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014864-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALCANTARA & ALCANTARA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014864-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:21:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NILSON ALCANTARA & ALCANTARA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

13.572.270/0001-19 CDA'S Nº 2018 / 1588305 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.301,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 
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o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014865-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR MOREIRA JARDIM - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014865-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:21:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CESAR MOREIRA JARDIM - EPP CPF/CNPJ Nº 

05.606.574/0001-21 CDA'S Nº 2018 / 1588237 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.091,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014866-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MENACHO CAMPOS 02195564156 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014866-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:21:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDSON MENACHO CAMPOS 02195564156 CPF/CNPJ Nº 

16.796.810/0001-36 CDA'S Nº 2018 / 1588048 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.856,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014867-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLIZ-INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014867-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:21:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELLIZ-INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 06.119.800/0001-02 CDA'S Nº 2018 / 1588082 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.407,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 469 de 584



249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014868-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014868-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:22:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE LTDA - 

EPP CPF/CNPJ Nº 04.893.990/0001-95 CDA'S Nº 2018 / 1588082 VALOR 

DA CAUSA: R$ 21.558,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014869-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3A ENGENHARIA E PROJETO AMBIENTAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014869-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:22:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3A ENGENHARIA E PROJETO AMBIENTAL EIRELI - ME CPF/CNPJ 

Nº 09.374.104/0001-30 CDA'S Nº 2017 / 1584493 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.769,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014870-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3A ENGENHARIA E PROJETO AMBIENTAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014870-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:22:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3A ENGENHARIA E PROJETO AMBIENTAL EIRELI - ME CPF/CNPJ 

Nº 09.374.104/0001-30 CDA'S Nº 2017 / 1584493 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.769,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 
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330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014872-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERNEWS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014872-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:22:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INTERNEWS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 26.545.749/0001-08 CDA'S 

Nº 2018 / 1588077 VALOR DA CAUSA: R$ 5.199,39 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001423-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

ANTONIO SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001423-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO SOARES DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação de Conhecimento Pelo Rito Comum e Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por Antônio Soares de Lima em face do Estado de Mato 

Grosso. 2. É de ressaltar que nas ações de conhecimento, processada 

pelo rito comum é possível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

pretendida no pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, do CPC. 3. 

Desta forma, remeto a apreciação da antecipação de tutela para momento 

posterior a manifestação da parte contrária. 4. Com fulcro no artigo 4ª da 

Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria (CNGC), concedo a requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte 

requerente em noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição 

de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. 5. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 

(dez) dias. 6. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014873-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LJ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014873-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:23:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LJ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

07.152.702/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1588188 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.093,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014874-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LJ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014874-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:23:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LJ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

07.152.702/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1588188 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.093,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014875-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIFE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014875-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:23:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LIFE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.059.292/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1588017 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.500,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014876-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014876-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:23:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MEGA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.288.774/0001-58 CDA'S Nº 2018 / 1588112 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.031,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014877-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIAGEO GRUPO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014877-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:24:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MIDIAGEO GRUPO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 13.262.248/0001-72 

CDA'S Nº 2018 / 1588094 VALOR DA CAUSA: R$ 12.786,29 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025914-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SARDI DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025914-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 17:00:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE SARDI DE FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 021.782.061-15 

CDA'S Nº 2015 / 1127196 2016 / 1354392 2017 / 1469423 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.649,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025824-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO DA CRUZ MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025824-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCILIO DA CRUZ MATTOS CPF/CNPJ Nº 453.315.101-91 CDA'S Nº 

2015 / 1199906 2016 / 1358136 2017 / 1545254 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.220,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025825-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025825-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA GOMES DE MORAES CPF/CNPJ Nº 209.411.451-15 CDA'S Nº 2015 

/ 1209208 2017 / 1569992 VALOR DA CAUSA: R$ 4.103,65 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025826-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCI MIZUE NAKAMUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025826-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MERCI MIZUE NAKAMUTA CPF/CNPJ Nº 229.641.341-20 CDA'S Nº 2015 / 

1131878 2016 / 1336996 2017 / 1464209 VALOR DA CAUSA: R$ 8.023,17 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025828-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIE WANDEUR SHIMBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025828-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NATALIE WANDEUR SHIMBA CPF/CNPJ Nº 010.142.991-60 CDA'S Nº 2015 

/ 1136277 VALOR DA CAUSA: R$ 3.138,23 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025829-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025829-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NEUSA DA ROSA CPF/CNPJ Nº 459.061.061-20 CDA'S Nº 2015 / 1194293 

2016 / 1303975 2017 / 1482551 VALOR DA CAUSA: R$ 9.324,87 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 
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Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025830-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025830-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

THALLES DE SOUZA RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 215.564.898-70 CDA'S Nº 

2015 / 1173134 2017 / 1528755 VALOR DA CAUSA: R$ 9.655,64 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025831-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE TEIXEIRA DE PAULA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025831-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PIERRE TEIXEIRA DE PAULA CPF/CNPJ Nº 688.940.151-49 CDA'S Nº 2015 / 

1141196 2016 / 1317549 VALOR DA CAUSA: R$ 5.124,79 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025832-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE CAMPOS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025832-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO DE CAMPOS BORGES CPF/CNPJ Nº 006.726.291-00 CDA'S Nº 

2015 / 1196912 2017 / 1548393 VALOR DA CAUSA: R$ 5.356,51 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1025833-67.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025833-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALVARO HENRIQUE ROSE CPF/CNPJ Nº 465.620.799-34 CDA'S Nº 2015 / 

1142237 2016 / 1283013 2017 / 1561641 VALOR DA CAUSA: R$ 8.134,99 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025834-52.2018.8.11.0041
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PARREIRAS (EXECUTADO)
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CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025835-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BENEDITA MOREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 063.828.511-91 CDA'S Nº 

2015 / 1120820 2016 / 1332592 2017 / 1536345 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.137,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025836-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BERYKLES WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 
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VALOR DA CAUSA: R$ 9.121,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025837-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO KOECHE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025837-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BRUNO KOECHE JUNIOR CPF/CNPJ Nº 241.241.171-91 CDA'S Nº 2015 / 

1212041 2016 / 1259938 2017 / 1519294 VALOR DA CAUSA: R$ 7.205,82 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025838-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SALES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025838-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CLAUDIO SALES DA CRUZ CPF/CNPJ Nº 063.779.041-34 CDA'S Nº 2015 / 

1152935 2016 / 1314586 2017 / 1541975 VALOR DA CAUSA: R$ 8.151,53 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025839-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISSON ANDRE DE LIMA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025839-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELISSON ANDRE DE LIMA E SILVA CPF/CNPJ Nº 544.752.951-49 CDA'S Nº 

2015 / 1233458 2016 / 1291130 2017 / 1466347 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.218,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025840-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES BATISTA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025840-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELVES BATISTA FARIA CPF/CNPJ Nº 346.383.421-91 CDA'S Nº 2015 / 

1221070 2016 / 1306671 2017 / 1546968 VALOR DA CAUSA: R$ 7.117,08 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025841-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES BATISTA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025841-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELVES BATISTA FARIA CPF/CNPJ Nº 346.383.421-91 CDA'S Nº 2015 / 

1220383 2016 / 1263179 2017 / 1531462 VALOR DA CAUSA: R$ 8.115,84 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 487 de 584



autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025842-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO FERNANDES DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025842-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ERNESTO FERNANDES DOS REIS CPF/CNPJ Nº 001.693.311-72 CDA'S Nº 

2015 / 1136275 VALOR DA CAUSA: R$ 2.850,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025843-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONIL MARIA ZARQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025843-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ERONIL MARIA ZARQUE CPF/CNPJ Nº 458.434.221-00 CDA'S Nº 2015 / 

1228184 2016 / 1327693 2017 / 1525600 VALOR DA CAUSA: R$ 6.630,15 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025844-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR DE LARA PINTO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025844-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NESTOR DE LARA PINTO NETO CPF/CNPJ Nº 142.861.491-53 

CDA'S Nº 2015 / 1225548 VALOR DA CAUSA: R$ 2.548,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025845-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDES BENEDITA DE SOUZA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025845-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NILDES BENEDITA DE SOUZA MENDES CPF/CNPJ Nº 

304.132.141-68 CDA'S Nº 2015 / 1180374 2016 / 1350777 2017 / 1469699 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.103,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025846-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDINO LUCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025846-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORLANDINO LUCAS CPF/CNPJ Nº 309.867.458-04 CDA'S Nº 

2015 / 1198997 2016 / 1277087 2017 / 1567011 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.274,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 490 de 584



pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025847-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE AZEVEDO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025847-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO RICARDO DE AZEVEDO JUNIOR CPF/CNPJ Nº 

432.803.151-15 CDA'S Nº 2015 / 1133669 2017 / 1529206 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.719,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025848-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CYBER ZONE SAO PAULO JOGOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025848-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CYBER ZONE SAO PAULO JOGOS ELETRONICOS LTDA 

CPF/CNPJ Nº 37.457.009/0001-36 CDA'S Nº 2015 / 1195299 2016 / 

1340531 2017 / 1499614 VALOR DA CAUSA: R$ 8.077,82 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025849-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025849-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROGERIO ALVES RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 002.105.331-61 CDA'S 

Nº 2015 / 1198394 2016 / 1266901 VALOR DA CAUSA: R$ 5.014,78 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025850-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM E CONST LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025850-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM E CONST 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 14.953.376/0001-25 CDA'S Nº 2015 / 1191725 

2016 / 1336423 2017 / 1555685 VALOR DA CAUSA: R$ 7.254,11 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025851-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SOUZA DE BARROS (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025851-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 
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CDA'S Nº 2015 / 1132297 2016 / 1281558 2017 / 1532917 VALOR DA 
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CAUSA: R$ 11.767,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025852-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES CPF/CNPJ Nº 

045.705.868-48 CDA'S Nº 2015 / 1160571 2016 / 1300123 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.074,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025853-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025853-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VALDIR FERREIRA DE CERQUEIRA CPF/CNPJ Nº 152.781.749-00 

CDA'S Nº 2015 / 1127270 2016 / 1336020 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.031,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020962-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIUM EMPRESA CONTABIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020962-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMPERIUM EMPRESA CONTABIL EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

22.834.826/0001-99 CDA'S Nº 2018 / 1588475 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.691,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020963-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAS FRIO AR CONDICIONADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020963-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:15:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BRAS FRIO AR CONDICIONADO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

26.774.075/0001-13 CDA'S Nº 2017 / 1431218 2017 / 1586266 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.893,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020964-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUFLE COMERCIO E SERVICOS DE REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020964-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SUFLE COMERCIO E SERVICOS DE REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 18.315.018/0001-48 CDA'S Nº 2018 / 1588473 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.170,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020965-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEREIRA CAMACHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020965-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLAUDIO PEREIRA CAMACHO - ME CPF/CNPJ Nº 

01.776.219/0001-40 CDA'S Nº 2015 / 1113263 2017 / 1447506 2017 / 

1586262 2018 / 1587401 VALOR DA CAUSA: R$ 27.565,10 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 497 de 584



III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020966-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J S DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020966-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J S DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME CPF/CNPJ Nº 

00.061.351/0001-02 CDA'S Nº 2015 / 1092220 2016 / 1398231 2017 / 

1429507 2017 / 1586312 2018 / 1587398 VALOR DA CAUSA: R$ 8.293,81 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030006-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030006-71.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMARILDO BATISTA CPF/CNPJ Nº 345.337.881-49 CDA'S Nº 

2014 / 1039068 2015 / 1135026 2016 / 1325898 2017 / 1489822 VALOR 

DA CAUSA: R$ 13.163,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030007-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDEEL NASSER GODINHO ZAYEDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030007-56.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ABDEEL NASSER GODINHO ZAYEDE CPF/CNPJ Nº 

001.903.808-96 CDA'S Nº 2014 / 1074132 2015 / 1226636 2016 / 1315839 

2017 / 1511963 VALOR DA CAUSA: R$ 11.097,86 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 
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Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030008-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA OJEDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030008-41.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEDA OJEDA DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 001.920.661-53 CDA'S 

Nº 2014 / 1028461 2016 / 1299774 2017 / 1546602 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.268,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030009-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030009-26.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSUE SIQUEIRA CPF/CNPJ Nº 327.202.979-68 CDA'S Nº 2014 / 

1077878 2015 / 1206013 2016 / 1335550 2017 / 1544561 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.947,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027094-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMINE DAHROUGE NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027094-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AMINE DAHROUGE NETO CPF/CNPJ Nº 714.666.651-49 CDA'S Nº 2015 / 

1141588 2016 / 1347299 2017 / 1453686 VALOR DA CAUSA: R$ 6.658,20 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027095-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027095-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB CPF/CNPJ Nº 182.049.371-72 

CDA'S Nº 2015 / 1141342 2016 / 1337456 2017 / 1544539 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.658,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027096-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADILSON BENEDITO AKERLEY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027096-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ADILSON BENEDITO AKERLEY CPF/CNPJ Nº 207.240.471-15 CDA'S Nº 

2015 / 1147448 2016 / 1264138 2017 / 1536686 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.627,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027097-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR GOMES CHAINCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027097-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOAO VITOR GOMES CHAINCA CPF/CNPJ Nº 040.412.381-37 CDA'S Nº 

2015 / 1230950 2016 / 1332210 2017 / 1466360 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.953,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027098-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASSIB ELIAS THAME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027098-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NASSIB ELIAS THAME CPF/CNPJ Nº 013.504.558-49 CDA'S Nº 2015 / 

1235785 2016 / 1265312 2017 / 1580162 VALOR DA CAUSA: R$ 7.287,31 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027099-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027099-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO CPF/CNPJ Nº 039.136.351-49 CDA'S 
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Nº 2015 / 1225632 2016 / 1347415 2017 / 1555162 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.572,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027100-74.2018.8.11.0041
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027100-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA DA GLORIA ROSA BORGES CPF/CNPJ Nº 340.399.021-49 CDA'S 

Nº 2015 / 1210206 2016 / 1331358 2017 / 1483654 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.437,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 505 de 584



procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027101-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ANGELICA MALTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027101-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NEUZA ANGELICA MALTA DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 458.606.451-04 

CDA'S Nº 2015 / 1133027 2016 / 1327113 2017 / 1464219 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.567,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027102-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE GOMES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027102-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALAIDE GOMES DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 039.145.771-34 CDA'S Nº 2015 

/ 1133151 2016 / 1281264 2017 / 1522053 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.427,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 
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o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027103-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027103-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DOMINGOS SAVIO FERREIRA CHAVES CPF/CNPJ Nº 459.252.161-72 

CDA'S Nº 2015 / 1229118 2016 / 1368504 2017 / 1578998 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.555,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027104-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027104-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR CPF/CNPJ Nº 503.102.161-68 

CDA'S Nº 2015 / 1120780 VALOR DA CAUSA: R$ 2.314,82 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027105-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR MESSIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027105-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ITAMAR MESSIAS PEREIRA CPF/CNPJ Nº 050.497.411-49 CDA'S Nº 2015 / 

1130973 2016 / 1312011 2017 / 1456886 VALOR DA CAUSA: R$ 6.557,41 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027106-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATILIO MARTINELLI NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027106-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ATILIO MARTINELLI NETO CPF/CNPJ Nº 273.575.626-20 CDA'S Nº 2015 / 

1581025 2016 / 1332792 2017 / 1564068 VALOR DA CAUSA: R$ 5.794,83 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027107-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027107-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1216313 2016 / 1356104 2017 / 

1465939 VALOR DA CAUSA: R$ 6.488,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027108-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027108-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2014 / 1218932 2015 / 1309338 2016 / 

1473704 VALOR DA CAUSA: R$ 5.243,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027109-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027109-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219315 2016 / 1283844 2017 / 

1516173 VALOR DA CAUSA: R$ 5.913,44 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027110-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027110-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.913.404/0001-80 CDA'S Nº 2015 / 1125257 2016 / 1340034 2017 / 

1490787 VALOR DA CAUSA: R$ 6.562,06 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027111-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027111-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1218933 2016 / 1335611 2017 / 

1473705 VALOR DA CAUSA: R$ 5.243,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 
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prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027112-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027112-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1218934 2016 / 1340932 2017 / 

1545735 VALOR DA CAUSA: R$ 5.243,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027113-73.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027113-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1218935 2016 / 1313415 2017 / 

1481934 VALOR DA CAUSA: R$ 5.243,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027114-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027114-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2014 / 1238196 2015 / 1351059 2016 / 

1507285 VALOR DA CAUSA: R$ 5.243,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027115-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AFFONSO DELIBERADOR MICKOSZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027115-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ AFFONSO DELIBERADOR MICKOSZ CPF/CNPJ Nº 014.112.218-85 

CDA'S Nº 2015 / 1173175 2016 / 1281424 2017 / 1466898 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.782,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027117-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO MACHADO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027117-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VICTOR HUGO MACHADO DE LIMA - ME CPF/CNPJ Nº 10.555.416/0001-20 

CDA'S Nº 2018 / 1588412 2018 / 1588413 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.769,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027118-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DJANIRA FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027118-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DJANIRA FERREIRA DA CRUZ CPF/CNPJ Nº 427.879.041-49 CDA'S Nº 

2015 / 1237571 2016 / 1370926 2017 / 1458781 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.689,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027119-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027119-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MURILO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 242.393.308-82 CDA'S Nº 2015 / 

1228163 2016 / 1279055 2017 / 1487969 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.855,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027120-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027120-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MURILO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 242.393.308-82 CDA'S Nº 2015 / 

1228161 2016 / 1316869 2017 / 1487968 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.610,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 517 de 584



cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027121-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027121-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MURILO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 242.393.308-82 CDA'S Nº 2015 / 

1216465 2016 / 1275943 2017 / 1504184 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.167,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 518 de 584



Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027122-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027122-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO CPF/CNPJ Nº 063.293.078-06 CDA'S Nº 

2015 / 1175579 2016 / 1259684 2017 / 1490881 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.635,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027123-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027123-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO CPF/CNPJ Nº 

070.617.198-50 CDA'S Nº 2015 / 1131470 2016 / 1313014 2017 / 1512154 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.959,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 
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§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027124-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027124-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.880.954/0001-07 CDA'S Nº 2018 / 1589641 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.863,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027125-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027125-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARCA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.399.109/0001-31 CDA'S Nº 2015 / 1231265 2016 / 1296216 2017 / 

1466376 VALOR DA CAUSA: R$ 5.745,30 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027126-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027126-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:02:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. CPF/CNPJ Nº 03.420.926/0007-10 

CDA'S Nº 2018 / 1589630 VALOR DA CAUSA: R$ 61.725,82 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 
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aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027127-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LEITE DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027127-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARTHUR LEITE DE BARROS CPF/CNPJ Nº 006.377.691-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1134276 2016 / 1332802 2017 / 1508318 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.940,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027129-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY TORQUATO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027129-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARY TORQUATO RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 065.573.251-91 CDA'S 

Nº 2015 / 1183665 2016 / 1262430 2017 / 1556291 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.965,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027130-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027130-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. CPF/CNPJ Nº 08.045.552/0001-28 CDA'S 

Nº 2018 / 1589629 VALOR DA CAUSA: R$ 2.455,95 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027131-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUEDES AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027131-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GUEDES AUTOMOVEIS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 03.102.035/0001-20 

CDA'S Nº 2018 / 1589519 VALOR DA CAUSA: R$ 2.726,82 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027133-64.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEAS ROSA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027133-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:03:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ENEAS ROSA DE MORAES CPF/CNPJ Nº 001.915.661-87 CDA'S 

Nº 2015 / 1131242 2017 / 1466879 VALOR DA CAUSA: R$ 3.721,12 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025854-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JERONYMO DE LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025854-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:49:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VICENTE JERONYMO DE LARA CPF/CNPJ Nº 161.834.281-91 

CDA'S Nº 2015 / 1198077 2016 / 1361367 2017 / 1539297 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.273,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025855-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025855-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI CPF/CNPJ Nº 

104.980.388-40 CDA'S Nº 2015 / 1127892 2017 / 1499713 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.790,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025856-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025856-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JONAS ALVES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 254.910.249-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1132302 2016 / 1266631 2017 / 1563258 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.250,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025857-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FLANCK UEZATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025857-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JEAN FLANCK UEZATO CPF/CNPJ Nº 722.109.401-25 CDA'S Nº 

2015 / 1118211 2016 / 1256264 VALOR DA CAUSA: R$ 7.963,55 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 
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ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025858-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GONTIGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025858-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE APARECIDO GONTIGIO CPF/CNPJ Nº 173.848.509-91 

CDA'S Nº 2015 / 1128871 2016 / 1294644 2017 / 1566563 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.208,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025859-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUSTAVO PETRILLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025859-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE GUSTAVO PETRILLI CPF/CNPJ Nº 251.140.098-77 CDA'S 

Nº 2015 / 1135299 2016 / 1254803 2017 / 1466863 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.625,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025860-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDETE DOMINGOS DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025860-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JUDETE DOMINGOS DA COSTA MARQUES CPF/CNPJ Nº 

594.165.058-20 CDA'S Nº 2015 / 1181399 2016 / 1294630 2017 / 1564427 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.026,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025861-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR MELADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025861-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JURANDIR MELADO CPF/CNPJ Nº 072.285.541-91 CDA'S Nº 

2015 / 1120803 2016 / 1269148 2017 / 1476443 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.216,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025862-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEYSA GOMES BRESSANE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025862-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEYSA GOMES BRESSANE CPF/CNPJ Nº 832.519.101-59 CDA'S 

Nº 2015 / 1120801 VALOR DA CAUSA: R$ 2.555,88 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025863-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025863-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:50:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.017.544/0001-33 CDA'S Nº 2015 / 1224384 2016 / 1324506 2017 / 

1510870 VALOR DA CAUSA: R$ 8.014,01 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025866-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIRDES NEVES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025866-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:53:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NATALIRDES NEVES DE CAMPOS CPF/CNPJ Nº 109.139.121-15 

CDA'S Nº 2015 / 1191415 VALOR DA CAUSA: R$ 2.843,36 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025867-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025867-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:54:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS CPF/CNPJ Nº 

314.329.991-68 CDA'S Nº 2015 / 1135734 2017 / 1529237 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.786,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025868-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GRACIA CIRALLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025868-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:54:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA GRACIA CIRALLI CPF/CNPJ Nº 274.942.091-15 CDA'S Nº 

2015 / 1135299 2016 / 1254803 2017 / 1466863 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.033,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025869-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DELZIRA LUCENA BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025869-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:54:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DELZIRA LUCENA BUENO CPF/CNPJ Nº 795.742.971-87 

CDA'S Nº 2015 / 1136173 VALOR DA CAUSA: R$ 2.531,19 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025871-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA CEARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025871-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:54:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCIA TEREZINHA CEARA CPF/CNPJ Nº 378.019.701-44 

CDA'S Nº 2015 / 1132012 2016 / 1368035 2017 / 1481243 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.044,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025872-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONIL MARIA ZARQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025872-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:54:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ERONIL MARIA ZARQUE CPF/CNPJ Nº 458.434.221-00 CDA'S Nº 2015 / 

1228184 2016 / 1327693 2017 / 1525600 VALOR DA CAUSA: R$ 6.630,15 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025873-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FILADELFO DOS REIS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025873-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:54:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FILADELFO DOS REIS DIAS CPF/CNPJ Nº 047.942.901-44 CDA'S Nº 2015 / 

1122188 2016 / 1358459 2017 / 1485580 VALOR DA CAUSA: R$ 8.024,17 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025874-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSI FERES CURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025874-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:54:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FAUSI FERES CURI CPF/CNPJ Nº 040.706.236-04 CDA'S Nº 2015 / 

1129688 2016 / 1313465 2017 / 1564027 VALOR DA CAUSA: R$ 8.029,75 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025875-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA AGUILERA FRAGA DORILEO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025875-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:54:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FERNANDA AGUILERA FRAGA DORILEO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

898.882.191-20 CDA'S Nº 2015 / 1175573 2016 / 1316732 2017 / 1576292 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.067,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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2015 / 1230961 2016 / 1263538 2017 / 1485168 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.080,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025818-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:47:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JONAS TEIXEIRA MOTTA JUNIOR CPF/CNPJ Nº 489.014.821-34 CDA'S Nº 

2015 / 1194294 2016 / 1280192 2017 / 1488267 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.324,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025820-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025820-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:47:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS CPF/CNPJ Nº 328.071.981-04 

CDA'S Nº 2015 / 1141321 2016 / 1332932 2017 / 1488693 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.587,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 
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o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025821-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO NAVARRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025821-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:47:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ PAULO NAVARRO CPF/CNPJ Nº 008.246.561-48 CDA'S Nº 2015 / 

1203272 2016 / 1353165 2017 / 1485235 VALOR DA CAUSA: R$ 9.194,08 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025822-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CRISTINA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025822-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUZIA CRISTINA VIEIRA CPF/CNPJ Nº 570.377.951-00 CDA'S Nº 2015 / 

1129270 2016 / 1308366 2017 / 1482159 VALOR DA CAUSA: R$ 7.043,69 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025823-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO SOUZA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025823-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:48:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCELLO SOUZA COSTA CPF/CNPJ Nº 594.133.951-87 CDA'S Nº 2015 / 

1203271 2016 / 1313834 2017 / 1495989 VALOR DA CAUSA: R$ 9.789,57 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026853-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINE OSORIO NALESSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026853-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CATARINE OSORIO NALESSO CPF/CNPJ Nº 066.194.341-00 

CDA'S Nº 2015 / 1231937 2016 / 1372444 2017 / 1570787 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.982,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 542 de 584



encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026854-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026854-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA ATHOS S.A. CPF/CNPJ Nº 12.986.862/0001-14 

CDA'S Nº 2018 / 1589376 VALOR DA CAUSA: R$ 16.218,68 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026855-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026855-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A CPF/CNPJ Nº 01.008.073/0043-41 CDA'S Nº 

2018 / 1589392 VALOR DA CAUSA: R$ 4.032,15 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026856-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY DOS SANTOS CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026856-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSINEY DOS SANTOS CONCEICAO CPF/CNPJ Nº 

441.941.961-04 CDA'S Nº 2015 / 1182995 2016 / 1283265 2017 / 1509476 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.330,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026857-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026857-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIO CESAR LOPES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 864.220.571-72 

CDA'S Nº 2015 / 1125078 2016 / 1309552 2017 / 1506235 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.192,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026858-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR SCORPIONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026858-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JURANDIR SCORPIONI CPF/CNPJ Nº 237.563.499-34 CDA'S Nº 

2015 / 1196595 2016 / 1257530 2017 / 1524949 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.526,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026859-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR SCORPIONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026859-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JURANDIR SCORPIONI CPF/CNPJ Nº 237.563.499-34 CDA'S Nº 

2015 / 1196637 2016 / 1366628 2017 / 1475802 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.908,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026860-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA MORENO DE MIRALLA SANTOS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026860-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KARINA MORENO DE MIRALLA SANTOS CPF/CNPJ Nº 

544.736.911-87 CDA'S Nº 2015 / 1193337 2016 / 1274496 2017 / 1453143 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.509,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026861-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026861-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI CPF/CNPJ Nº 

15.596.522/0001-75 CDA'S Nº 2018 / 1589439 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.702,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026862-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ Nº 97.411.771/0001-03 CDA'S 

Nº 2018 / 1589410 VALOR DA CAUSA: R$ 42.885,82 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026863-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026863-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CPF/CNPJ Nº 90.400.888/1204-74 

CDA'S Nº 2018 / 1589391 VALOR DA CAUSA: R$ 183.366,92 11010 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 548 de 584



VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026864-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:21:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONDOMINIO DUETS CPF/CNPJ Nº 10.490.143/0001-82 CDA'S Nº 2018 / 

1589443 VALOR DA CAUSA: R$ 3.513,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026865-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026865-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS CPF/CNPJ Nº 02.861.351/0001-12 

CDA'S Nº 2018 / 1589430 VALOR DA CAUSA: R$ 4.376,28 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026866-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026866-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA CPF/CNPJ Nº 

32.937.708/0001-60 CDA'S Nº 2018 / 1589406 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.694,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 550 de 584



conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026867-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECMJ-GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026867-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ECMJ-GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

05.240.854/0001-69 CDA'S Nº 2018 / 1589388 VALOR DA CAUSA: R$ 

81.808,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026868-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026868-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EXTRA CAMINHOES LTDA CPF/CNPJ Nº 04.284.282/0001-57 CDA'S Nº 

2018 / 1589393 VALOR DA CAUSA: R$ 13.055,63 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026869-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026869-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A CPF/CNPJ Nº 

04.784.413/0001-65 CDA'S Nº 2018 / 1589354 VALOR DA CAUSA: R$ 

48.480,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026870-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIRENZE MARMORARIA E GRANITO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026870-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FIRENZE MARMORARIA E GRANITO LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

14.466.279/0001-08 CDA'S Nº 2018 / 1589380 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.645,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026871-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FOCO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026871-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FOCO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

07.862.534/0001-76 CDA'S Nº 2018 / 1589356 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.134,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026872-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTAO DE MODA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026872-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GESTAO DE MODA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA CPF/CNPJ 

Nº 13.942.219/0001-51 CDA'S Nº 2018 / 1589389 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.033,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026873-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A W. NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026873-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: L. 

A W. NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.925.245/0001-09 CDA'S Nº 2018 / 1589355 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.431,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026874-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026874-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KERGINALDO ALMEIDA CRUZ CPF/CNPJ Nº 708.869.461-15 

CDA'S Nº 2015 / 1120468 2016 / 1325135 2017 / 1569200 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.505,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026875-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL PEREZ CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026875-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEONEL PEREZ CORREA CPF/CNPJ Nº 123.781.276-34 CDA'S Nº 

2015 / 1151990 2016 / 1290669 2017 / 1537807 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.723,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026876-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEYLSON BENEDICTO DE ARRUDA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026876-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEYLSON BENEDICTO DE ARRUDA BARROS CPF/CNPJ Nº 

695.181.811-87 CDA'S Nº 2015 / 1224720 2016 / 1373004 2017 / 1495953 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.078,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027015-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. DE MIRANDA - ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027015-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:43:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: C. 

D. DE MIRANDA - ME - ME CPF/CNPJ Nº 16.854.797/0001-24 CDA'S Nº 

2018 / 1589477 VALOR DA CAUSA: R$ 11.468,23 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011295-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011295-81.2018.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 12:55:00 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: HENRY KENNER SOARES CASTRO RIBEIRO CPF 
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1572052; 2017 / 1582111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.34.029.0528.001 

VALOR DA CAUSA: R$ R$ 21.569,25 DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos representado pelas 

CDA’s indicadas na inicial, referentes a IPTU’s que recairam sobre o imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.34.029.0528.001. I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1062059/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1062059/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 
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1062059/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3]. Assim, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, 

inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário 

referente à CDA Nº 1062059, anexada à exordial e, consequentemente, 

JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO 

DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de 

Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N.[5][5], sob pena de responsabilidade e desobediência 

(Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

prescrição e decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1226716, 

1582111 e 1572052, que totalizam o valor de R$ 16.506,03-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023 , quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e ABERTA VISTAS destes autos eletrônicos à Fazenda 

Pública Municipal Exequente (PJe), para se manifestar previamente, no 

prazo de quinze dias, nos termos do Art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/1980 – 

LEF (nota 8), sob pena de preclusão e extinção desta Execução Fiscal 

face o advento da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo acima, com 

ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. V. 

Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o 

AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 
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correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).
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Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos representado pelas 

CDA’s indicadas na inicial, referentes a IPTU’s que recairam sobre o imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.34.029.0528.001. I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1062059/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1062059/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1062059/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3]. Assim, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, 

inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário 

referente à CDA Nº 1062059, anexada à exordial e, consequentemente, 

JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO 

DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de 

Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N.[5][5], sob pena de responsabilidade e desobediência 

(Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

prescrição e decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1226716, 

1582111 e 1572052, que totalizam o valor de R$ 16.506,03-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 
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inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023 , quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e ABERTA VISTAS destes autos eletrônicos à Fazenda 

Pública Municipal Exequente (PJe), para se manifestar previamente, no 

prazo de quinze dias, nos termos do Art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/1980 – 

LEF (nota 8), sob pena de preclusão e extinção desta Execução Fiscal 

face o advento da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo acima, com 

ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. V. 

Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o 

AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29047 Nr: 1031-64.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389761 Nr: 18330-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO JOSE OLIVEIRA, Filiação: Vera 

Lúcia das Neves de Oliveira e Judite das Neves Oliveira, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 15.523,98 (Quinze mil e quinhentos e vinte e 

tres reais e noventa e oito centavos), no prazo de 30, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de inscrição de dívida ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 392327 Nr: 9816-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID JUNIOR DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonatan Aparecido de 

Campos Melo - OAB:22034/O

 Processo nº 9816-08.2009.811.0002

Código nº 392327

Vistos, etc.

Cuida-se de processo de executivo de pena referente ao recuperando 

DEIVID JUNIOR DE ASSUNÇÃO, em razão das seguintes condenações:

1ª Guia de Execução Penal: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão, 

e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa, pela prática do crime 

descrito no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, de fls.25.

2ª Guia de Execução Penal: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 

ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime descrito no art. 

155, § 1º, do Código Penal Brasileiro, fls.181.

Exsurge dos autos que é fundamental retificar o memorial de pena jungido 

às fls.335.

É breve relatório.

Decido.

Compulsando atentamente os autos, denota-se que a fração necessária 

para o livramento condicional está incorreta.

Após a unificação das penas é forçoso o reconhecimento da reincidência 

para o livramento condicional.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EXECUÇÃO PENAL. 

LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MONTANTE 

OBTIDO PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 84 DO CP. REINCIDÊNCIA 

EM CRIME DOLOSO. ART. 83, II, DO CP. LAPSO TEMPORAL DE 1/2.

“1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior 

Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos 

especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a 

concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso 

de poder ou teratologia.”

“2. Havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, 

realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, 

nos termos do art. 84 do CP.”

“3. Uma vez reconhecida a reincidência, o apenado passa a ostentar tal 

condição, o que gera efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros 

benefícios da execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração 

de 1/2 para a concessão do livramento condicional (art. 83, II, do CP), não 

havendo falar na aplicação concomitante do patamar de 1/3 para a 

execução de pena aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2 para as 

demais execuções.”

“4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 336.860/RS, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - 

IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO À 

PRIMEIRA - MARCO INCIAL PARA NOVA PROGRESSÃO - PRETENSÃO DE 

EFEITOS EX TUNC - NÃO COMPROVAÇÃO DE ALCANCE DO REQUISITO 

OBJETIVO EM DATA ANTERIOR À CONSTANTE NA GUIA DE 

LEVANTAMENTO - AGRAVANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA 

- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA

 “1. Após a unificação das penas não é possível o fracionamento para que 

seja reconhecida condição de primário somente em relação a um dos 

crimes praticados pelo reeducando.”

 “2. Tendo o réu como patrono Defensor Público, presume-se a 

hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita.”

 “3. Recurso a que se dá parcial provimento somente para conceder 

assistência judiciária gratuita.” (TJMG - Agravo em Execução Penal 

1.0704.09.128990-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2013, publicação da súmula em 

19/06/2013)

Dessa forma, retifique-se a fração indicada na linha “01” do campo 

referente ao livramento condicional, respectivamente, alterando a fração 

de 1/3 para 1/2.

Elaborado novo cálculo de pena, vistas às partes, após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438817 Nr: 15288-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALMIR CARVALHO DA SILVA, Cpf: 

05622660114, Rg: 24712736, Filiação: Maria Carvalho da Silva Ou de 

Oliveira e Benedito Morais da Silva, data de nascimento: 14/07/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Telefone 9693-2182. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais), 

no prazo de 30, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena 

de inscrição de dívida ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 487863 Nr: 27410-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da petição defensiva acostada às fls. 50, designo nova data para 

realização de audiência admonitória, qual seja: 02/10/2018, às 14h30min.

Lado outro, considerando que o recuperando se compromete em 

comparecer ao ato designado, revogo a prisão decretada nos autos.

Intime-se o penitente, bem como, a sua Defesa, via DJE.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498957 Nr: 38104-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSO DA SILVA, Cpf: 40921891253, 

Rg: 989817, Filiação: Maria Ivanira da Silva e Francisco Velozo da Silva, 

data de nascimento: 22/06/1974, brasileiro(a), natural de Capitão Leônidas 

Marques-PR, casado(a), compra e venda de veiculos, Telefone 65 9 

98081804. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 30, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de inscrição de dívida ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 314876 Nr: 13811-35.2011.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT

 Vistos, etc.

1. Inicialmente, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos, tratando-se de 

processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o 

concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento 

no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas a 

recuperanda, as quais totalizam 17 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão .

2. Ademais, analisando os elementos supra e em consonância a decisão 

de fls. 320/321, verifica-se que até a data (07.03.2016) da juntada da 

última guia (fl. 171) a apenada cumpriu 05 anos, 05 meses e 08 dias de 

sua pena, restando-lhe, portanto, 12 anos, 04 meses e 23 dias de 

reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, 

“a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da 

reprimenda.

3. Fixo o dia 10.08.2018 (última prisão) como data-base para a concessão 

de eventuais benefícios.

4. Oficie-se ao juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, solicitando a 

urgente remessa da guia de execução penal definitiva da reeducanda 

Poliana dos Santos Lopes, referente aos autos da ação penal n. 

15667-68.2010.811.0042 (cód. 168374).

5. Com a juntada da guia definitiva, elabore-se cálculo de pena atualizado, 

utilizando-se, para tanto, os apontamentos acima mencionados.

6. Observe-se no quando da elaboração do cálculo que a pena constante 

da guia 2 (fl. 71/72) é de crime cujo privilégio foi reconhecido, de modo que 

inaplicável a hediondez, de que modo que deve ser aplicada a fração 

correspondente a crimes comuns.

7. Sem prejuízo, em vista à determinação constante do item 2 da decisão 

de fl. 321, determino seja a penitente intimada para informar o endereço 

em que seus filhos se encontram. Após, determino que a equipe 

multidisciplinar deste Juízo proceda visita in loco à residência, a fim de 

averiguar as condições de vida, moradia e família das crianças.

8. Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes, com 

posterior conclusão.

9. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340505 Nr: 173-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ZEFERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÃO ZEFERINO DA SILVA, Cpf: 

00294978178, Rg: 1116303-8, Filiação: Jorge Zeferino da Silva e Leonidia 

Libergina da Silva, data de nascimento: 18/04/1978, brasileiro(a), natural 

de Poxoréu-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 9321-6803. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 13.519,43 (Treze mil e quinhentos e dezenove 

reais e quarenta e tres centavos), no prazo de 30, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de inscrição de dívida ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 531940 Nr: 23697-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOVANIL SALVATERRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de incidente registrado em nome do requerente Jovanil Salvaterra 

Carvalho, no qual solicita permissão de saída temporária a fim de que lhe 

seja oportunizado visitar seu genitor Francisco, o qual se encontra 

internado, em estado grave de saúde, no Hospital São Luiz de 

Cáceres/MT.

Atestado médico de fl. 05-v e atestado de comportamento carcerário de fl. 

06.

É o relatório. Decido.

De início, registro que o presente apresenta pedido idêntico ao contido no 

incidente registrado sob o código 532010, já analisado por este Juízo.

Ademais, noto ainda que o requerente não apresentou qualquer fato novo 

no presente, tampouco juntou documento acerca da alteração do quadro 

de saúde de seu genitor.

Deste modo, pelos mesmos fundamentos outrora explanados, indefiro a 

permissão de saída do requerido.

 Intime-se a defesa, via Dje. Após, arquive-se.

Publique-se.

 Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 439838 Nr: 16381-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR GABRIEL SILVA MORAES, VICTOR 

HUGO DA SILVA GAMA, DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA, EVERTON 
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CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15(QUINZE)

Intimando:Réu(s): Everton Chaves da Silva, Rg: 26481794 SSP MT Filiação: 

Lucival da Silva e Rejane Aparecida Chaves, data de nascimento: 

02/06/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, ajudante de 

piscineiro, Endereço: Rua 5, Nº 28, Quadra 08, Bairro: Coxipó, Cidade: 

Cuiabá-MT.

Finalidade:CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 14, Caput, da Lei n.º 10.826/03, 

em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) 

acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 530928 Nr: 22719-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO, 

LEONARDO DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. PEDRO NETTO RIBEIRO DE JESUS. OAB/MT: 10252-E

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Intime-se a Defesa do acusado WILLIAN 

JHONY para que, no prazo legal, apresente resposta à acusação. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 425130 Nr: 245-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANIDO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Cód. 425130

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não foi possível intimar 

pessoalmente o réu JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA para que 

constituísse novo advogado (fls. 200/204), diante disso, intime-se o 

acusado por edital, para que constitua advogado, informando o nome 

completo, número da inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações 

mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado e ser devidamente 

certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao seu 

cumprimento.

Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada à necessidade de 

nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado.

Por fim, considerando a impossibilidade de realizar a audiência designada 

nos autos (fl. 197), uma vez, que fui convocado pelo TRE/MT para exercer 

atividades, a título de voluntário, para prestar serviços de apoio à 

Presidência, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir de 29.05.2018, 

REVOGO a decisão que designou audiência de instrução e julgamento 

nestes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 129932 Nr: 10817-05.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDA, JCDG, RGP, GSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, JOSÉ LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN - OAB:4.605/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, RODRIGO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:15.386, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Intimo os advogados dos réus para apresentarem endereços atualizados 

de seus respectivos assistidos, bem como de suas testemunhas, no 

prazo de 10 dias. Ainda, abro vista dos autos ao MinistérioPúblico, 

conforme decisão de fl.637.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 348610 Nr: 9515-96.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARQUES DA SILVA, FABIO 

JACOMO DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - OAB:10394/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Processo Criminal nº. 9515-96.2013.811.0042 – Cód. 348610

Data, horário e local: Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2017, às 15h00min, na 

sala de audiências da 6ª Vara Criminal.

PRESENTES:

Juíza de Direito: Suzana Guimarães Ribeiro

Ministério Público: Adriano Augusto Streicher de Souza

Advogado do acusado Willian: Luis Eduardo Oliveira Miranda

Advogado do acusado Fabio: Gustavo Farias Saber

Acusados:
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Willian Marques da Silva

Fabio Jacomo da Silva Batista

Testemunhas ausentes

Odiney Sérgio de Carvalho

Cristiane Luziney Arruda Cruz

Layne Cristina da Silva Campos

Thaís Cristina Nazário dos Santos

Pela MMª Juíza:

Declarada aberta a audiência com as formalidades legais, foi constatada a 

ausência das testemunhas arroladas.

Consigno que o patrono do acusado Willian, Dr. Luis Eduardo Oliveira 

Miranda, informou que este se encontra preso por outro processo e por 

isso não pode comparecer a este ato, requer prazo para juntada dos 

andamentos daquele processo, o que defiro e concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para tal.

As partes insistem na oitiva de todas as testemunhas, o que defiro.

Desta forma, redesigno audiência para o dia 19/11/2018 às 13h45min.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo para constar, a MMª. Juíza determinou que se 

encerrasse o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, __ 

(Tatiany T. de Andrade), Assessora de Gabinete II, que o digitei.

 Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

Ministério Público Advogados

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357863 Nr: 20039-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MACEDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS MACEDA RIBEIRO, Cpf: 

05696187978, Rg: 98018450, Filiação: Santina Maceda Ribeiro e Osmar 

Ribeiro, data de nascimento: 16/05/2013, brasileiro(a), natural de Porto dos 

Gaúchos-MT, casado(a), Telefone 8406-7996. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA TOMAR 

CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA DE FLS 105/117, DEVENDO O RÉU 

SER ADVERTIDO DE QUE, CASO QUEIRA, TERÁ O PRAZO DE 05 (CINCO 

DIAS) PARA RECORRER DA R. SENTENÇA. SEGUE CÓPIA DO TERMO DE 

APELAÇÃO EM ANEXO

Despacho/Decisão: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo procedente a denúncia de fls. 05/08, dos autos para condenar o réu 

Elias Maceda Ribeiro já qualificado, nas penas artigo 304, c/c art. 65, III, 

“d”, ambos do Código Penal. Definida, assim, a questão da incidência 

penal, segue-se a individualização e dosagem da pena do Acusado.(...) 

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em UM ANO DE 

RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente 

a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) 

Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino 

o regime aberto para o início do cumprimento da pena.(...)”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465501 Nr: 5403-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS 

SANTOS, MARCOS VINICIUS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS DE LIMA, Cpf: 

03710937167, Rg: 17527414, Filiação: Lucia Borges de Lima, data de 

nascimento: 26/02/1990, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

técnico informática, Telefone 92888475. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4°, INCISO I 

E IV DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Processo: 465501Acusado: Gabriel Agnelho Wallauer dos 

santosReeducando: Márcio Aparecido da Silva.Vistos:Diante manifestação 

ministerial às fls. 111, dos presentes autos, determino a citação do 

acusado Gabriel Agnelho Wallauer dos Santos via edital, notificando-o 

para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze dias, dos 

termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se o 

Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum dos Presídios 

deste Estado.Diante do teor da Certidão de fls. 100, dos presentes autos, 

informando que o acusado Gabriel Agnelho Wallauer dos Santos, ao ser 

citado, teria informado que não tem condições para constituir defensor e 

necessita da nomeação de um Defensor Público. Posto isso, determino 

que os autos sigam, com vista, à Defensora Pública que, doravante, será 

responsável pela defesa do Réu, intimando-a, inclusive, a ofertar a Defesa 

Inicial, no prazo de dez dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

Código de Processo Penal. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 17 

de agosto de 2018.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421367 Nr: 26910-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DOS ANJOS SOBRAL, ANDRYUS 

DOS SANTOS AMARO LEITE, MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, PATRICIA GABRYELLE 

ALVES - OAB:20878/O, PAULO GEON MORAES DA SILVA - 

OAB:18348/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO DOS ANJOS SOBRAL, Rg: 

24933899, Filiação: Maria Solange dos Anjos Sobral e Mariano Ely 

Machado Sobral, data de nascimento: 02/05/1996, brasileiro(a), solteiro(a), 

auxiliar de produção, Telefone 93205373. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA TOMAR 

CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA DE FLS 215/241, DEVENDO O RÉU 

SER ADVERTIDO DE QUE, CASO QUEIRA, TERÁ O PRAZO DE 05 (CINCO 

DIAS) PARA RECORRER DA R. SENTENÇA. SEGUE CÓPIA DO TERMO DE 

APELAÇÃO EM ANEXO

Despacho/Decisão: “(...)P O S T O I S S O, e por tudo que dos autos 
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consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/10, dos autos, 

para absolver: (...) e para condenar: b) o acusado Ricardo dos Anjos 

Sobral nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 (três vezes), 

c/c art. art. 65, incisos I e III, alínea “d”, todos do Código Penal. (...) 6.1 - 

ACUSADO RICARDO DOS ANJOS SOBRAL: (...)Assim, diante do 

reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do que dispõe o art. 

72 do Código Penal fixo a pena do acusado RICARDO DOS SANTOS 

SOBRAL em SEIS ANOS, QUATRO MESES E VINTE QUATRO DIAS DE 

RECLUSÃO E MULTA EM TRINTA E NOVE dias multa e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino 

o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.(...)”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 316245 Nr: 15320-98.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERSON DOUGLAS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Ação Penal n°.15320-98.2011 ( Id.316245 )

Vistos.

R. Hoje.

Aportou esse feito à conclusão em decorrência da manifestação do 

representante do M. Público, aduzindo, em síntese, que o CD audiovisual 

apresentou problemas na gravação, uma vez que o depoimento da 

testemunha Jeferson Gonçalves de Pinho não possui áudio.

Pois bem.

Constato que razão assiste ao agente ministerial, dessa forma designo 

audiência, tão somente, para oitiva da referida testemunha, qual designo 

para o dia 12.10.2018, às 17:00h.

 Int. o réu e a testemunha, sendo que esta última deverá ser comunicando 

ao seu chefe de repartição ( CPP, Art. 221, § 3° ).

De ciência ao representante do M. Público, intimando o advogado via DJE.

Cumpra.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 531884 Nr: 23650-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO POLITA BECK, CARLOS LEONARDO 

DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVYN RICHARD SILVA 

ALEIXO - OAB:20067/O

 (...) É o relato necessário.DECIDO.Analisando os autos, embora a 

materialidade delitiva esteja devidamente comprovada por meio dos laudos 

periciais, os elementos carreados no caderno investigativo não são 

suficientes para justificar a deflagração de ação penal pelo crime de 

tráfico de droga em relação ao suspeito CARLOS LEONARDO DO CARMO 

GONÇALVES.Ainda com relação exclusivamente ao referido suspeito, as 

provas até então colhidas evidenciam que sua conduta é compatível com o 

tipo previsto pelo art. 28 da Lei 11.343/06, conforme bem fundamento pelo 

membro do Ministério Público.Em vista disso e atento ao parecer ministerial 

de fls. 06/07, DETERMINO que, feitas as anotações e baixas devidas, se 

proceda o ARQUIVAMENTO do inquérito policial com indiciamento pelo 

delito de tráfico de drogas exclusivamente em relação ao suspeito 

CARLOS LEONARDO DO CARMO GONÇALVES, ficando o 

desarquivamento e prosseguimento condicionado ao surgimento de fato 

novo capaz de elucidar as investigações.De consequência, DETERMINO a 

remessa de cópia integral dos autos para distribuição ao Juizado Criminal 

Unificado de Cuiabá, para fins de processamento art. 28 da Lei n. 

11.343/2006, em tese praticado por CARLOS LEONARDO DO CARMO 

GONÇALVES, excluindo-o do polo passivo da presente ação 

penal.DETERMINO, ainda, a restituição dos documentos/ objetos pessoais 

e valores apreendidos em poder de CARLOS LEONARDO DO CARMO 

GONÇALVES, intimando-o para retirada no prazo de 90 (noventa) dias, 

sob pena de decretação do perdimento em favor da União (CPP, art. 122). 

No mais, notifique-se o denunciado MAURICIO POLITA BECK para 

apresentar a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o Oficial 

de Justiça indagar e fazer constar de sua certidão se pretende constituir 

defensor ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de suas 

defesas, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, 

em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor Público.Por fim, 

DEFIRO as demais diligências requeridas na cota ministerial de fl. 06/07

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322983 Nr: 2204-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALATIEL ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA, para devolução dos autos nº 2204-88.2012.811.0042, 

Protocolo 322983, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 534368 Nr: 26100-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 (...). Dessa forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do autuado, 

REVOGO o DECRETO PREVENTIVO de fls. 25/26, DETERMINANDO a 

IMEDIATA SOLTURA de VALDENIR DE JESUS, brasileiro, portador do CPF 

nº 005.339.531-03, filiação: Valdeci de Jesus e Adélia Maria de Jesus, se 

por outro motivo não estiver preso.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA, colocando o Indiciado em liberdade, se por outro motivo não 

estiver preso. Antes da soltura do indiciado, INTIME-SE imediatamente a 

ofendida sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 

11.340/06). Em não sendo localizada, PROCEDA-SE a imediata soltura do 
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indiciado.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com a 

juntada do respectivo Alvará de Soltura devidamente cumprido, 

conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 03 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 466787 Nr: 6594-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABLM, LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20944/MT

 Autos n. 6594-28.2017.811.0042.

I. Intime o réu para, em 10 dias, apresentar endereço atualizado e 

comprovante dos respectivos pagamentos.

 II. Com juntada dos documentos do item I, proceda a intimação da parte 

autora da petição antecedente.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111995 Nr: 3638-39.2018.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFD, JLSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Recebo a Inicial e:

1) Determino a intimação da Equipe Técnica deste Juízo para que realize, 

no prazo de 05 (cinco) dias, estudo psicossocial com as partes 

envolvidas, com ênfase na situação da criança, e outros aspectos que 

julgar necessários, nos termos do art. 167 do ECA;

2) Designo Audiência de Justificação para o di10/09/2018 as 15:30 horas.

3) Intimem-se as partes para que compareçam a audiência acima 

designada acompanhadas da criança J.L.S.D., para serem ouvidas por 

este Juízo;

4) Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da audiência acima 

designada;

5) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados 

constituídos;

6) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99401 Nr: 3126-27.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, PNdC, VNdC, VdON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Oliveira Novais - 

OAB:7287, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP, Vanessa de 

Oliveira Novais - OAB:6.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Passadore - 

OAB:3.008-A, Rosangela Passadore dos Santos - OAB:6084/O

 2) Intimem-se as partes Ueber Roberto de Carvalho e Vanessa de Oliveira 

Novais, que deverão dentro do prazo de prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar quesitos (art. 465 § 1º, inciso I, II e III do CPC);

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106800 Nr: 3731-36.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IFP, TFP, 

SFP, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ferreira Coutinho - 

OAB:16360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 11/09/2018 as 16h30.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a requerente deverá estar 

acompanhada das crianças.

IV - Notifique-se o Ministério Público, e a Defensoria Pública dando-lhe 

ciência da data designada para realização da audiência.

V - Intime-se o advogado constituído para que cumpram o disposto no 

artigo 455, § 1.º do NCPC .

VI – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Renato 

Ferreira Coutinho OAB/MT 16.360B

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106800 Nr: 3731-36.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IFP, TFP, 

SFP, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ferreira Coutinho - 

OAB:16360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 11/09/2018 as 16h30.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a requerente deverá estar 

acompanhada das crianças.

IV - Notifique-se o Ministério Público, e a Defensoria Pública dando-lhe 

ciência da data designada para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106800 Nr: 3731-36.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IFP, TFP, 

SFP, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ferreira Coutinho - 

OAB:16360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo a Procuração de fls. 37, para efeitos de 

intimações e demais atos processuais.

II - Certifique-se, a requerida Luciene de Arruda Ferreira, citada 

pessoalmente às fls. 53, apresentou defesa no prazo legal, caso não 

tenha apresentado decreto-lhe a revelia, porém deixo de aplicar seus 
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efeitos, por tratar a presente ação de direito indisponível.

III – Nos termos do art. 344 e 345, II, do NCPC e artigo 72º, II, do NCPC , 

nomeio como curador especial a requerida citada pessoalmente a 

Defensoria Pública que atua junto a esta vara especializada.

IV – Intime-se pessoalmente o curador para que apresente defesa no 

prazo legal.

V – Em seguida, com fulcro no artigo 167 do ECA , realize-se no prazo de 

10(dez) dias estudo psicossocial com o núcleo familiar, visando verificar 

se as crianças estariam em situação de risco, sendo que caso seja 

necessário averigue junto a escola como é comportamento das crianças e 

se os genitores são participativos. Dentre outras informações que 

entenderem pertinentes para deslinde o processo.

VI - Com a juntada do estudo psicossocial em cumprimento ao artigo 168 

do ECA , diga o Ministério Público, para que tome ciência do estudo e da 

manifestação de fls. 41/43.

 VII – Intime-se o advogado constituído Renato Ferreira Coutinho OAB/MT 

19.174, e após, Defensoria Pública, para que tenham ciência do estudo 

psicossocial e requeiram o que entender necessário.

VIII - Em seguida, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

IX – Publique-se para ciência do advogado Renato Ferreira Coutinho 

OAB/MT 19.174.

As providências.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 20151 Nr: 2619-28.2005.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João César Fadul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso César de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Andreo Gancedo Saber 

- OAB:5692, João César Fadul - OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:10896/MT

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

planilha de cálculo detalhada. Demonstrando o valor atualizado do débito, 

em que conste todos os parâmetros do cálculo (valor base, termoo incial, 

termo final (com as amortizações monetária disponivel), como determinado 

no despaccho de fls. 243 dos autos,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 25979 Nr: 2195-49.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsita Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karla Lorena dos Santos, Eleuza Divina 

Moraes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:6950/MT, Wesley Robert de Amorim - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte, para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar com reelação ao AR negativo, juntado às fls. 91 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35481 Nr: 4371-64.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX PRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E BALANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renata pimenta de medeiros 

- OAB:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

com relação aos Ars negativos, juntados às fls. 162 verso, 163 verso e 

164 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 54006 Nr: 3984-15.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAETANO - OAB:9027 

-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241

 Procedo intimação da parte promovida, acerda do desarquivamento dos 

autos, bem como, para no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16498 Nr: 1771-24.2007.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walyson Douglas Brito do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Micael Galhano Feijó - OAB:5935/MT, Taís Gonçalves 

Melado - OAB:8.524-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1771-24.2007.811.0054, 

Protocolo 16498, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 43/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 02.09.2018 das 15h00min às 

22h00min:JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Maria Aparecida Gonçalves (Assessora)

Cintya Demarchi (Assessor)

Carlos Henrique Carriel do Nascimento (Assessor)

Telma Basílio de Oliveira (Assessora)

Maria Angela Viñé (Gestora judiciária)

Diego Tiago da Costa Cabral (Técnico de Informática)

Erico Eduardo de Amorim (Agente de infância)

Elzeny Maria Ferreira (Agente de infância)

Olga de Faria (Agente de infância)

Elizeu Calazans de Queiroz (Agente de infância)

Nair da Silva Coelho Siqueira (Agente de infância)

Fernando Antonio Gavioli (Agente da Infância)

José Oliveira Souza Neto (Agente de Infância)

Luzinei Amorim Queiroz e Silva (Agente de Infância)

Jackson Liceti Fontoura (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 02 de setembro de 2018.

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103314/9/2018 Página 568 de 584



Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500809-59.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

LOURDES CLAUDINA DA COSTA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Verifica-se que a sentença homologatória transitou 

em julgado antes da promulgação da Lei 10.656, de 28 de dezembro 2017. 

Homologa-se a renúncia para adequar o crédito principal bruto ao limite 

correspondente a 256 UPF´s, de modo a permitir o processamento do 

pagamento por meio de RPV. Dê-se prosseguimento ao feito de acordo 

com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501242-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

JACINTA ANTONIA NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em relação ao pedido de destaque de honorários 

advocatícios, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 – STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-97.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500825-13.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

GILMAR SOARES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Defere-se o pedido de destaque da verba 

honorária no percentual pactuado entre as partes no contrato juntado nos 

autos a fim de que seja cumprida a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Homologa-se a renúncia para 

adequar o crédito principal bruto ao limite correspondente a 256 UPF´s, de 

modo a permitir o processamento do pagamento por meio de RPV. 

Encaminhem-se os autos para elaboração de novo cálculo para apuração 

do valor líquido considerando o limite de 256 UPF. Após, dê-se 

prosseguimento ao feito de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 

10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501164-06.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

BARANJAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504947-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (EXEQUENTE)

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000001-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003028-17.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (EXEQUENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500575-43.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE AMANCIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504334-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

TONI DA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500873-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE CARVALHO (EXEQUENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504968-11.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIBERTO FRANCISCO DA CRUZ (EXEQUENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500491-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

CARMEN LUIZA BRUSCHI (EXEQUENTE)

PAOLA FREITAS PENNA (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500223-90.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

GLAUBER HOFMAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc., Trata-se de execução de titulo extrajudicial. Vê-se 

que, por meio da decisão de ID 36584 foi homologado o cálculo de ID 4219, 

na importância atualizada até 25/11/2011 de R$ 15.364,12. O acórdão 

transitou em julgado aos 22/11/2017 (certidão de ID 10851592). 

Considerando que se trata de execução de título extrajudicial oriundo de 

débito relativo à diferença salarial decorrente de alteração da moeda para 

URV, OFICIE-SE ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio TJMT 

solicitando informação acerca de eventual quitação voluntária do débito 

descrito na certidão de ID 4219, no prazo de 15 dias. Sobrevindo 

informação negativa, dê-se prosseguimento ao feito de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Caso contrário, conclusos. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000962-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO FALEIROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora:11;10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501005-92.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIOBERTO DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001140-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (EXEQUENTE)

Reinaldo Lorençoni Filho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500067-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO (REQUERENTE)

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500561-30.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges (ADVOGADO(A))

UMBERTO LUIZ PAGIOLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

DJALMA SOARES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 11:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500354-65.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

SUELY MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0503731-39.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO (EXEQUENTE)

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEMES SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 11:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500577-13.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE AMANCIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

CREUZENI DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502247-86.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

ANA DE FATIMA ALMEIDA RICCI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503971-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000165-88.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002137-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/11/2018, Hora: 09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500745-49.2014.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Tendo em vista erro nos cálculos, de acordo com 

certidão ID: 14577728, ao contador para a elaboração de novos cálculos. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017 -CM de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002122-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (REQUERENTE)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 12:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002104-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KLINGER DE SOUZA LEITE CUADROS (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:22/11/2018, Hora:10:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002105-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH MAZEI SILVA (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 9:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002106-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002078-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI (REQUERENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002078-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DIVA MARIA DE OLIVEIRA 

MAINARDI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de ação anulatória com questionamento acerca de aplicação de regra 

editalícia do concurso público para o cargo de Delegado de Policia. 

Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, facultada a juntada documentos. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

P.R.P BORGES COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002089-66.2018.8.11.0001 REQUERENTE: P.R.P BORGES COMERCIO 

EIRELI - EPP REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação proposta em face de SEFAZ/MT. Secretarias não possuem 

personalidade jurídica para compor o polo passivo da ação, razão pela 

qual devem ser substituídos pelas respectivas pessoas jurídicas de direito 

público que integram, como órgão da administração. Assim, FACULTA-SE, 

desde logo, à parte autora que promova emenda da petição inicial com o 

escopo de adequar o polo passivo da ação, com nome, CNPJ e demais 

dados, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002088-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MIRANDA DE CASTRO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002088-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: REINALDO MIRANDA DE 

CASTRO - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. O órgão 

SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO – SMASHDH não possui personalidade jurídica para integrar o 

polo passivo da ação, razão pela qual reconhece-se sua ilegitimidade, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e determina-se sua 

exclusão da lide. Trata-se de ação de cobrança, razão pela qual 

designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002086-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA TANAKA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

WILSON NONATO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002086-14.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CASSIA TANAKA REQUERIDO: 

WILSON NONATO SILVA, CUIABA CAMARA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação proposta em face da Câmara Municipal de Cuiabá 

e de Wilson Nonato da Silva, conhecido como Vereador Kero Kero. As 

casas legislativas (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e 

Câmaras de Vereadores), tal qual os Tribunais de Justiça e Tribunais 

Superiores, Tribunais de Contas e Ministério Público não possuem 

personalidade jurídica, razão pela qual não detém capacidade de ser parte 

em ações judiciais, vejamos alguns precedentes: "Ementa PROCESSO 

CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido para ingresso na 

qualidade de Assistência Simples feito pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Norte. 2. O STJ firmou o entendimento no sentido 

de que a Assembleia Legislativa não possui personalidade jurídica, 

somente podendo figurar em juízo na defesa de suas prerrogativas 

institucionais. Nesse sentido: AgRg no AREsp 69.764/AP, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.06.2012 AgRg no AREsp 

44.971/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

05.06.2012. 3. No presente caso, discute-se a validade dos atos de 

provimento de cargos efetivos da Assembleia Legislativa sem a realização 

de concurso público; não se trata, portanto, de prerrogativas 

institucionais. 4. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido para 

ingresso como Assistente Simples. 5. Agravo Regimental não provido.” ( 

STJ - Processo: AgRg no RMS 37445 RN 2012/0061684-1- Relator(a): 

Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgamento: 16/06/2015 -Órgão Julgador: T2 

- SEGUNDA TURMA - Publicação: DJe 05/08/2015). Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA - ÓRGÃO 

VINCULADO AO ESTADO - EXTINÇÃO PARCIAL, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. 1. O Ministério Público, como órgão do Estado, não detém 

personalidade jurídica própria, sendo, destarte, parte ilegítima para figurar 

no polo passivo de ação judicial. 2. Preliminar acolhida, para extinguir 

parcialmente o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao Parquet 

( CPC , art. 267 , VI). MÉRITO - NOMEAÇÃO DO PERITO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO - ATUAÇÃO EM INQUÉRITO CIVIL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - 

OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. 1. A pretensão ao 

recebimento dos honorários do perito nomeado unilateralmente pelo 

Ministério Público, para atuação em inquérito civil público, surge a partir da 

realização do trabalho técnico, quando começa a correr o prazo 

prescricional. 2. Prescrição reconhecida, ante a inocorrência de qualquer 

causa suspensiva ou interruptiva no prazo quinquenal. 3. Acolher a 

prejudicial de mérito e reformar a sentença. Prejudicado o recurso 

apelatório. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10378090311036001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 06/08/2013. Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. TRIBUNAL DE 

CONTAS.ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE 

JURÍDICA. EXCLUSÃODA RELAÇÃO PROCESSUAL. ART. 267, VI, DO CPC. 

NULIDADE DOS ATOSPROCESSUAIS POSTERIORES À SENTENÇA. 

TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para 

a modificação do julgado que se apresenta omisso, como na hipótese, haja 

vista a ausência de manifestação acerca dos efeitos do reconhecimento 

da ilegitimidade passiva ad causam do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba no presente feito. 2. Excluído o único apelante da relação 

processual nesta Corte Superior, por ilegitimidade passiva, nos termos do 

art. 267, VI, do Código de Processo Civil, tornam-se nulas as decisões 

decorrentes de seu recurso de apelação, operando-se, portanto, o 

trânsito em julgado da sentença primeva. Embargos de declaração 

acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade dos atos 

processuais posteriores à sentença, cujo trânsito em julgado operou-se 

com o posterior reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do 

único apelante. (STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EDcl no AgRg no 

AREsp 32420 PB 2011/0163548-3 (STJ) - Data de publicação: 

11/05/2012). Intime-se a parte autora para, querendo, emendar a inicial e 

substituir a Câmara Municipal pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ no polo passivo 

da ação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cientifique-se a parte 

autora, que se apresenta postulando em nome próprio, sem auxilio técnico, 

acerca da possibilidade de ser assistida pela Defensoria Pública Estadual, 

desiderato para o qual deverá comparecer ao setor de atendimento 

daquela instituição (fornecer endereço) para análise acerca do seu 

enquadramento como assistida da DPE. Intime-se. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, volvam conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002083-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002083-59.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CELIA TEIXEIRA DE MATOS 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para esclarecer 

quanto ao polo passivo da ação uma vez que a documentação carreada 

aos autos evidencia, aparentemente, que a revisão do beneficio foi 

realizada pela MT PREV, a qual detém personalidade jurídica distinta do 

Estado de Mato Grosso, arrolado como réu. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002139-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA ABREU MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002139-92.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CATARINO LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Encaminhe-se ao 

NAT para parecer. Intime-se a parte autora para juntar aos autos 

orçamento do procedimento solicitado, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos com urgência. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002108-72.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE BIZIO CICCA (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002109-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRA SHEREPA ALVES (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE REIS BREGUNCI (REQUERENTE)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 13/11/2018, Hora: 11:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002136-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

VERA LUIZA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/11/2018, Hora: 09:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/11/2018, Hora: 08:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:08/11/2018 , Hora: 11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência por ausência dos 

requisitos legais.Intime-se a parte autora para juntar aos autos 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se os requeridos para contestarem a ação 

no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro 

Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos documentos de que 

disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001675-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SCHIMOLLER (REQUERENTE)

Ludovico Antonio Merighi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001675-68.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

SCHIMOLLER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de dilação de prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024470-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IGREJA BATISTA NACIONAL MONTE SIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1024470-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IGREJA BATISTA NACIONAL 

MONTE SIAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, quais sejam: o REsp 

1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, bem como determinou 

a suspensão ([1]), em todo o território nacional, dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão determina-se, em 

cumprimento à decisão do STJ, que se aguarde em Secretaria até a 

comunicação acerca da modificação da ordem de suspensão determinada 

por aquela Corte Superior. Ressalva-se que embora conste pedido de 

tutela provisória não se vislumbra risco que autorize apreciação imediata 

haja vista que a repercussão é tão somente econômica, portanto, passível 

de resolução após a revogação do sobrestamento determinado pelo 

Colendo STJ. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Noticia disponível 

e m : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002141-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/11/2018, Hora: 10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022921-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022921-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOICE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora 

apresenta petição inicial com indicação de um requerido no polo passivo, 

mas cadastrou dois réus no sistema PJe. Intime-se para requerer o que 

entender de direito para regularizar o polo passivo no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028208-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA REIS DE ANDRADE SILVEIRA (REQUERENTE)

ANGELA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028208-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALZIRA REIS DE ANDRADE 

SILVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos 

autos comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

KATIA COSTA TEODORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002102-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS ANTONIO 

NASCIMENTO SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para corrigir o polo passivo na petição inicial, 

no prazo de 15 dias, pois embora tenha cadastrado corretamente o 

ESTADO DE MATO GROSSO no PJe, consta na peça preambular como ré 

a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, órgão do 

Ministério Público Estadual. A emenda, nos termos determinados fica 

desde logo recebida. No mais, considerando a decisão proferida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão 

julgados como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos 

presentes autos, quais sejam: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o 

EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão ([1]), em todo o 

território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão determina-se, em cumprimento à decisão do STJ, 

que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação 

da ordem de suspensão determinada por aquela Corte Superior. 

Ressalva-se que não se vislumbra risco que autorize a apreciação 

imediata do pedido de tutela provisória haja vista que a repercussão é 

econômica, sendo, portanto, passível de resolução após a revogação do 

sobrestamento determinado pelo Colendo STJ. Aguarde-se em Secretaria 

no lote de processos suspensos por força de decisão proferida por 

Tribunal Superior. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ]  N o t i c i a  d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003058-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMANN DEVITTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003058-18.2017.8.11.0001 REQUERENTE: GILMAR AMANN DEVITTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de pedido de nomeação de advogado 

dativo formulado pala parte autora que alega sua necessidade de não 

possuir condições de contratar advogado e requer auxilio técnico. É o 

breve relato. O art. 5º LXXIV da Constituição Federal atesta que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. O STJ decidiu, em juízo preliminar, que é ilegal a 

nomeação de advogado dativo onde a Defensoria Publica está instalada 

no HC 457.443 - GO (2018/0163077-9). Embora o precedente esteja 

firmado no processo penal, entende-se que a decisão é consentânea com 

o entendimento firmado no sentido de que somente hipótese excepcional, 
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por exemplo quando o Defensor Público Geral se recusar a designar 

membro da Defensoria, seria possível a designação de advogado dativo. 

Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Defensor Público Geral para 

manifestação acerca da solicitação do autor de assistência advocatícia e 

indicação do membro da defensoria que poderá assisti-lo, no prazo de 15 

dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001598-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001598-93.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JAIR MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 12: 53 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002080-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002080-07.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de reparação de dano na qual a parte autora pretende declaração de 

inexigibilidade de débito e baixa de inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito de débitos fiscais inscrito em dívida ativa e protestado, os quais 

afirma serem de pessoa homônima. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou 

a instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação 

parcial de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, 

firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça 

possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002096-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002096-58.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO CESAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de ação na qual a parte autora “Requer o deferimento diante da presença 

dos requisitos exigidos no artigo 300/CPC, por ora, o pedido de tutela de 

urgência para determinar a administração estadual que se renove o ato de 

nomeação da requerente ao cargo para o qual se encontra classificado, 

devendo a prova do cumprimento da decisão ser juntado aos autos no 

prazo da contestação;”. Em síntese, a parte requerente afirma que não foi 

notificada pessoalmente e de forma inequívoca da sua nomeação, 

ocorrida muito tempo após a homologação do certame em que foi 

aprovada. Discorre que em razão do lapso não tomou conhecimento do 

chamamento público feito exclusivamente por publicação no Diário Oficial. 

É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Os elementos dos autos não 

evidenciam hipótese de concessão da tutela de urgência, especialmente 

porque se fundam no argumento de que não houve notificação pessoal, 

cuja prova deverá ser produzida pelo requerido a fim de comprovar, via 

documental, que o fez. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002095-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS KEITI SAKAMOTO (REQUERENTE)

RENATO DA SILVA MOTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002095-73.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DOUGLAS KEITI SAKAMOTO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA. A Lei 12.153/2009 estabelece 

que: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos;”. g.n. A incompetência absoluta 

enquanto matéria de ordem pública deve ser examinada de ofício e a 

qualquer tempo. Ante o exposto, declara-se a incompetência deste juízo 

para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

declina-se em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

da Capital. Publique-se. Intime-se. Remeta-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA (REQUERENTE)

THIAGO FIORENZA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002087-96.2018.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO FIORENZA DE SOUZA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de ação 

anulatória de autos de infração de transito que a parte autora promove em 

face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, MUNICIPIO 

DE CUIABÁ e MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE. Em síntese, o autor 

pretende alienar seu veiculo e constatou que há registro de diversas 

multas de trânsito, lavradas em locais diversos. Defende que os autos de 

infração são insubsistentes e pede: “Conceder, no que tange à 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

(satisfativa ou cautelar) para determinar às Reclamadas, para 

cumprimento imediato da obrigação de fazer, que SUSPENDAM ATÉ O 

FINAL DA PRESENTE DEMANDA, TODOS OS EFEITOS REFERENTES AOS 

SEGUINTES AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE E MULTA abaixo 

relacionados:Ø P.V.GRANDE-291670-T000012107-5568/00 – Renainf: 

2894495307; Ø P.V.GRANDE-291670-T000007844-5568/00 – Renainf: 

2906146820; Ø P.CUIABÁ-290670-F431013382-6050/03 – Renainf: 

2929963549; Ø P.V.GRANDE-291670-T000035724-5568/00 – Renainf: 

3248481625.” Verifica-se, ainda, que a parte autora cumulou diversos 

pedidos na mesma ação. O artigo 327 do CPC/2015 estabelece que: “Art. 

327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de 

vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1º São 

requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam 

compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo 

juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de 

procedimento.”(g.n.) É cediço que Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá tem competência para as demandas propostas dentro da extensão 

territorial de Cuiabá de modo que não tem como apreciar o pedido 

referente às infrações impostas por atuação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE. Nesta hipótese, deve ser cumprido o art. 53, III, a, do CPC/2015, 

e a ação deve ser proposta no foro onde está a sede da pessoa jurídica. 

Neste caso, o art. 51, III, da Lei n. 9.099/1995, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. O Enunciado 89 do FONAJE, aplicável ao JEFAZ, 

estabelece que "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício 

no sistema de juizados especiais cíveis", inaplicando-se ao caso, por 

conseguinte, a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais. Considerando que o Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá é incompetente, em razão do território, para receber, 

processar e julgar a presente ação contra o MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE, o qual deve ser demandado no foro onde está sua sede, 

reconhece-se e declara-se a incompetência deste Juizado Especial de 

Cuiabá para processar e julgar a presente demanda no que concerne ao 

pedido de desconstituição dos AIT´s pelo referido município e de 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo extinto sem resolução do 

mérito na forma do artigo 51, III, da Lei 9.099/1995. Promova o Senhor 

Gestor a exclusão do Município de Várzea Grande do polo passivo. 

Considerando que resta o pedido de nulidade de uma infração lavrada pelo 

Munícipio de Cuiabá (P.CUIABÁ-290670-F431013382-6050/03 ), passa-se 

a análise do respectivo pedido de tutela de urgência. O art. 3º da Lei 

12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Sabe-se que a suspensão liminar em matéria administrativa só é possível 

quando houver prova de razão ao administrado, pois os atos 

administrativos concernentes ao exercício do poder de polícia gozam da 

presunção de legitimidade e legalidade que, embora relativa, reclama prova 

robusta para o afastamento das suas naturais consequências. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela pois se considera indevida a 

vinculação se há traços de irregularidade no processo de imposição da 

infração. A Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça tem aplicabilidade 

quando apresentada pelo infrator a prova de que há vício no processo de 

imposição de penalidade (ausência de notificação, entre outras). Nesse 

sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA SEM O 

PAGAMENTO PRÉVIO DAS MULTAS VINCULADAS AO VEÍCULO. 

EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONDUTOR/PROPRIETÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. DEVER LEGAL PREVISTO NO CTB. AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato dos órgãos de trânsito de condicionar o 

licenciamento do veículo ao prévio pagamento de multas encontra-se 

previsto §2º, do art. 131, do CTB: "o veículo somente será considerado 
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licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas". 2. Havendo notificação 

do proprietário/condutor, o órgão de trânsito poderá condicionar o 

licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento prévio das 

multas vinculadas ao carro (Súmula 127, do STJ, e 28, do TJCE - a 

contrario sensu). 3. Seria ilegal condicionar a renovação de licença de 

veículo ao pagamento de multa apenas se o infrator não houvesse sido 

notificado, o que não ocorreu na espécie, pois há nos autos comprovante 

de entrega de notificação. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - 

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo AI 

960589200480600000 CE 960589200480600000 (TJ-CE) - Data de 

publicação: 21/05/2014)g.n PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. PENDÊNCIA. JULGAMENTO. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. EFEITOS SUSPENSOS. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA 

DOS ARTIGOS 285, § 1º E 286 DO CTB.1. A autoridade de trânsito não 

pode exigir, como condição para liberar veículo apreendido, o pagamento 

de multas das quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em 

razão da garantia do devido processo legal e da ampla defesa. Na 

hipótese em que as multas em cobrança já foram devidamente notificadas, 

oportunizada a defesa, nada impede que a autoridade condicione a 

liberação do veículo à respectiva quitação, se já vencidas as dívidas. 2. 

"Não há exigibilidade da multa de trânsito na pendência de recurso, o que 

impede seja seu pagamento demandado pela administração pública para a 

renovação da licença. O direito de defesa, de acordo com as disposições 

do artigo 286, do CTB, não se restringe apenas à 'notificação para se 

defender'. O expresso mandamento do § 1º, do artigo 285, da Lei nº 

9.503/97, de que 'o recurso não terá efeito suspensivo', não se refere à 

penalidade de multa, mas apenas refere-se às demais penalidades" (REsp 

249.078/MG, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 20.06.00).3. 

Recurso especial improvido.(STJ - REsp 828.575/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 

01/08/2006, p. 416)g.n. O REsp 1104775 / RS – julgado na modalidade 

RECURSO REPETITIVO (temas 123, 124), do STJ, orienta a apreciação da 

questão, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. 

ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA 

ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO 

PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM 

REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA 

DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE 

DIREITO PÚBLICO. 1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das 

multas já vencidas e regularmente notificadas. 1.1. Uma das penalidades 

aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a 

apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio 

pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada, 

nos termos do art. 262 do CTB.1.2. A autoridade administrativa não pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas.1.3. Se a multa já está vencida, poderá 

ser exigida como condição para liberar-se o veículo apreendido, quer por 

ter-se esgotado o prazo de defesa sem manifestação do interessado, 

quer por já ter sido julgada a impugnação ou o recurso administrativo. Do 

contrário, estar-se-ia permitindo que voltasse a trafegar sem o 

licenciamento, cuja expedição depende de que as multas já vencidas 

sejam quitadas previamente, nos termos do art. 131, § 2º, do CTB. 1.4. 

Caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não 

foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, 

não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao 

pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua 

exigibilidade suspensa. Se assim não fosse, haveria frontal violação ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, com a adoção da vetusta e 

odiosa fórmula do solve et repete.1.5. No caso, a entidade recorrente 

condicionou a liberação do veículo ao pagamento de todas as multas, 

inclusive, da que foi aplicada em virtude da própria infração que ensejou a 

apreensão do veículo, sem que fosse franqueado à parte o devido 

processo legal.1.6. Nesse ponto, portanto, deve ser provido apenas em 

parte o recurso para reconhecer-se que é possível condicionar a 

liberação do veículo apenas à quitação das multas regularmente 

notificadas e já vencidas.1.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito 

Público.2. Pagamento das despesas de depósito somente pelos primeiros 

trinta dias de apreensão.2.1. A pena de apreensão, nos termos do art. 262 

do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito "pelo prazo de até 

trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN". Assim, 

por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que 

alude o dispositivo.2.2. Nada obstante, a retenção do veículo como medida 

administrativa, que não se confunde com a pena de apreensão, deve ser 

aplicada até que o proprietário regularize a situação do veículo, o que 

poderá prolongar-se por mais de 30 dias, pois o art.271 do CTB não 

estabelece qualquer limitação temporal.2.3. Assim, não há limites para o 

tempo de permanência do veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas 

poderá cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, sob pena de 

confisco.2.4. O proprietário deve proceder a regularização hábil do 

veículo, sob pena de ser leiloado após o nonagésimo dia, a teor do que 

determina o art. 5º da Lei 6.575/78.2.5. Esta Corte assentou entendimento 

de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem 

natureza jurídica de taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a 

compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, 

consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito.2.6. Nesses 

termos, o prazo de 30 dias previsto no art. 262 do CTB garante ao 

contribuinte, em atenção ao princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV, 

da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além 

desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de que o valor 

da taxa ultrapasse o do veículo apreendido.2.7. Precedentes de ambas as 

Turmas de Direito Público.3. Recurso especial provido em parte. Acórdão 

submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009). G.n. Desse modo, para habilitar a 

suspensão quando se discute aspectos de legalidade da própria 

imposição é necessário que a inicial venha instruída com prova 

documental do alegado, pois sem ela não há como se concluir pela 

ilegalidade do ato combatido, sem oportunizar a oitiva da parte contrária. 

No caso, verifica-se que não há nos autos a cópia integral dos processos 

de imposição de penalidade, tampouco o protocolo do requerimento de 

cópia do referido procedimento, o qual é essencial para corroborar as 

alegações da parte autora e desincumbi-la adequadamente do seu ônus 

probatório. Desse modo, sem a apresentação da cópia integral do 

processo administrativo que resultou na imposição de penalidade no qual 

se poderá aferir, entre outros aspectos, a regularidade e formalidade ou 

não da notificação, não é possível o seu afastamento sem facultar o 

contraditório, de ato administrativo que se presume legítimo. Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ e DETRAN/MT, com as advertências legais, para que apresente a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002125-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIRO DA SILVA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002125-11.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE JAIRO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 
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Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002130-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MORAES DE LIMA E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002130-33.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANA PAULA MORAES DE 

LIMA E SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002129-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLING CRISTINA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002129-48.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DARLING CRISTINA DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002133-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ZENI (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002133-85.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ABEL ZENI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança. 

Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de documento, em face 

do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, 

com as advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013271-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEON LEITE (REQUERENTE)

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE TEREZINHA LEON LEITE OAB - 284.821.581-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013271-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO LEON 

LEITE REPRESENTANTE: ARLETE TEREZINHA LEON LEITE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança 

de licença premio e verbas rescisórias, na qual a parte autora requer “4) 

Que ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE a presente ação, 

condenando o Estado a conceder o benefício Pensão por Morte, com o 

devido pagamento dos valores do referido benefício, desde a dada de seu 

falecimento em 01/06/2012;”. Os autos foram redistribuídos a este Juizado 

em razão da decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública. A parte autora procedeu emenda 

à inicial na qual aduz que, segundo a declaração do ente público, o total do 

seu crédito é de R$138.279,63 (cento e trinta e oito mil duzentos e setenta 

e noventa reais e sessenta e três centavos), razão pela qual pediu a 

retificação do valor da causa. Na presente hipótese, embora a parte 

autora não tenha informado, de antemão, ao juízo da Vara de Fazenda o 

valor aproximado do crédito que resulta da sua pretensão correspondente 

ao seu real proveito econômico, isto ocorreu após a determinação de sua 

especificação por meio da emenda à inicial. A providencia preliminar 

parece adequada diante dos precedentes jurisprudenciais já firmados 

acerca das causas que envolvem a cobrança de passivos não 

identificados monetariamente na petição inicial. A exemplo, no TJMT 

Conflito de Competência n.º 118752/2015 e na Turma Recursal Única RI nº 

281/2015 (julgamento 14/07/2015 – Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes) e o RI nº 1536/2014 (julgamento 16/12/2014, Rel. Dr. Hildebrando 

da Costa Marques). O valor da causa, agora corretamente aferido pela 

parte autora impede o processamento da causa neste Juizado, cujo teto 

não pode ultrapassar os 60 salários mínimos na data da distribuição, de 

modo que o reconhecimento da incompetência absoluta é medida que se 

impõe. Havendo, pois, decisão declinatória de competência pelo juízo da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá e a presente 

declaração, imperioso seja suscitado o conflito negativo de competência, 

conforme determina o Código de Processo Civil. Ante o exposto, em razão 

do valor da causa (R$138.279,63), reconhece-se e declara-se a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar e julgar a presente ação e SUSCITA-SE O CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo único do 

art. 66 do Código de Processo Civil/2015. Encaminhe-se ao Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias 

necessárias à instrução do Conflito de Competência. Intime-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027739-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027739-92.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA DA GUIA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora postula “(...)a concessão Medida de 

Urgência a fim de prosseguir nas demais fases do certame, sendo o ato 

administrativo de reprovação da candidata anulado, determinando a 

realização de novos testes de prova discursiva com a autora, diante da 

evidente afronta legal, e do direito demandado”. A requerente aduz, em 

síntese, que se submeteu ao certame para atuar como professora da 
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educação básica/habilitação língua estrangeira - inglês e o edital previa 

que as repostas fossem dadas em língua portuguesa, mas ao realizar a 

prova foi exigido que as respostas fossem dadas em inglês, o que fez 

com que fosse desclassificada do certame. Afirma que a exigência 

contida na prova viola itens do edital. É o breve relato. Quanto ao pedido 

de tutela de urgência, o artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Os elementos dos autos não 

evidenciam hipótese de concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da 

parte contrária porquanto não se identifica delineado o risco de dano de 

difícil ou incerta reparação, pois, em que pese se refira a questionamento 

do item editalício do certame cuja fase já foi ultrapassada, não está 

informado que haja encerramento do concurso com iminência de posse 

dos candidatos aprovados, haja vista inclusive o período vedado a tal ato 

em razão do pleito eleitoral que se aproxima. Ademais, a primeira vista, 

não se vislumbra incompatibilidade entre os itens 8.2.2, alínea “ b” e o item 

8.3.2 do edital que consta no ID 14937547, sendo certo que conforme o 

espelho apresentado, a parte autora não seguiu a orientação que veio 

expressa no caderno de questões, ou seja, responder em língua inglesa. 

Nesse contexto não está clara a violação indicada na inicial, mormente 

porque o item 9.37, alínea “t” do edital é impositivo ao estabelecer que : 

“9.37. Será eliminado o candidato que: t) deixar de atender às normas 

contidas nos Caderno de Provas e nas Folhas de Respostas e demais 

orientações/instruções expedidas pelo IBFC.” (g.n.) Nesse contexto, 

convém facultar-se a oitiva do requerido, notadamente na hipótese em que 

não há notícia de impugnação administrativa do edital. Posto isto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, observando quando ao segundo requerido que não é 

pessoa jurídica de direito público as advertências da Lei 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021788-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021788-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOICE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Verifique a secretaria a duplicação de dados no polo passivo e adote as 

correções necessárias no cadastro para a citação válida do Município de 

Cuiabá. Trata-se de reclamação proposta em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ na qual a parte autora pretende obter decisão que determine a 

suspensão de multas por suposta prática de infrações de trânsito. É o 

breve relato. O art. 3º da Lei 12.153/2009 determina que o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Tratando-se de questionamento referente à 

imposição de penalidade por infração de trânsito, somente após a análise 

do processo de autuação administrativa é que se poderá avaliar a 

pertinência da tese da parte autora, o que determina não conceder a tutela 

sem a oitiva do réu. Desse modo, se a presunção de legitimidade e 

veracidade do ato administrativo não foi ilidida de plano, ausentes os 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Nesse contexto, 

INDEFERE-SE o pedido de liminar. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para apresentar 

(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa 

(artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021945-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021945-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Verifique a secretaria a duplicação de dados no polo passivo e 

proceda a correção necessária para assegurar a citação válida. Trata-se 

de reclamação proposta em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ na qual a parte 

autora pretende obter decisão que determine a suspensão de multas por 

suposta prática de infrações de trânsito. É o breve relato. O art. 3º da Lei 

12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Tratando-se de questionamento referente à imposição de penalidade por 

infração de trânsito, somente após a análise do processo de autuação 

administrativa é que se poderá avaliar a pertinência da tese da parte 

autora, o que determina não conceder a tutela sem a oitiva do réu. Desse 

modo, se a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo 

não foi ilidida de plano, ausentes os pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Nesse contexto, INDEFERE-SE o pedido de liminar. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001909-50.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADELINA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Dispensa-se a apresentação de certidão da dívida a tiva haja vista que o 

número da CDA já se encontra estampado nos boletos apresentados com 

a petição de emenda. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE BAIXA DE 

REGISTRO DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR cujo escopo é 

obter a anulação de débitos fiscais e suspensão de inscrição em dívida 

ativa. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 
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2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE SOBHIE (REQUERENTE)

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY PEREIRA HENRIQUE BRANCO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO RIBEIRO DO NASCIMENTO FILHO (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002112-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIO HENRIQUE SOBHIE 

REQUERIDO: DANIELLY PEREIRA HENRIQUE BRANCO Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de ação de usucapião de bem móvel que promove 

MARCIO HENRIQUE SOBHIE em face de DANIELLY PEREIRA HENRIQUE 

BRANCO. Como se vê reclamante e reclamado são duas pessoa físicas. 

Foram arrolados como “terceiros interessados” o Estado de Mato Grosso, 

DETRAN/MT e BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A. É cediço que 

a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública encontra-se 

prevista na Lei nº 12.153/2009, que dispõe quem pode ser parte nos 

processos submetidos ao rito especial, senão vejamos: Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 

g.n.” Assim, a figura do polo passivo é exclusiva das Fazendas Públicas, 

de forma que nessa relação processual não se admite a figura da pessoa 

física isolada como ré no Juizado Especial da Fazenda Pública. Além 

disso, os juizados não admitem intervenção de terceiros (art. 10 da Lei 

9.099/95 c/c 27 da 12.153/09). E, por fim, ação de usucapião não é de 

competência dos juizados, por estampar rito próprio, a propósito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUIZADO ESPECIAL 

FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE. 1. Os procedimentos dos Juizados 

Especiais são regidos pelos princípios da informalidade, celeridade, 

oralidade, simplicidade, entre outros (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o que se 

revela incompatível com a ação de usucapião. 2. A título exemplificativo, o 

art. 942 do Código de Processo Civil destaca a necessidade de citação 

dos réus e confinantes, bem como de citação dos eventuais interessados 

por edital, ao passo que, no âmbito dos Juizados Especiais, o legislador 

entendeu pela incompatibilidade do procedimento com a citação editalícia 

(art. 18, § 2º do CPC). Precedentes do TRF3. 3. Competência do Juízo 

Suscitado (15ª Vara Federal do Rio de Janeiro). (TRF-2 - CC: 

201302010041931, Relator: Desembargador Federal JOSE ANTONIO 

LISBOA NEIVA, Data de Julgamento: 08/05/2013, SÉTIMA TURMA 

ESPECIALIZADA). Ementa: RECURSO INOMINADO. USUCAPIÃO DE COISA 

MÓVEL. PROCEDIMENTO JUDICIAL ORDINÁRIO QUE DEPENDE DE RITO 

PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

ART. 51 , II , DA LEI N. 9099 /95. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71006075451, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 23/06/2016). TJ-RS - 

Recurso Cível 71006075451 RS (TJ-RS) Data de publicação: 27/06/2016 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e JULGA-SE EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036622-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO (ADVOGADO(A))

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036622-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDIO MEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017637-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BONETTI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017637-11.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PEDRO BONETTI DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A 

TITULO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A parte requerente narra que foi acusado 

de danificar a vegetação nativa e, mesmo inconformado, adimpliu a multa e 

recorreu ao órgão competente. A penalidade administrativa foi mantida. Em 

fevereiro de 2018, ao buscar recursos financeiros junto às instituições 

bancarias teve seu credito negado, em razão de uma suposta dívida ativa. 

O Requerente dirigiu-se ao IBAMA para retirar certidão de negativa de 

débitos e surpreendentemente constava débito referente ao auto de 

infração. Os documentos que constam nos autos não identificam nenhum 

débito registrado pelo réu indicado. No quadro delineado, evidencia-se, de 

plano, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder a 

ação. A causa de pedir e o pedido demonstram que não há ato que possa 

ser atribuído ao ente federativo réu, haja vista que o próprio autor afirma 

que a ação que esta a lhe causar prejuízo foi praticada a partir de atuação 

do IBAMA, autarquia federal. O suposto débito está inscrito no CADIN, que 

é o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 

Federal, estando latente a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica de 

direito público indicada no polo passivo da ação, o caminho é a extinção 

do processo. Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade 

passiva do Estado de Mato Grosso, e de consequência julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, o processo, na forma do artigo 485, VI, do CPC. 

Sem custas. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cuiabá, 3 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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